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 ی

 تا ات 3

 حسرت بس صفا رم 1

 ےس ار لا تھر و ت

 چ1 ارگ

 ےس ںی ضم ےس رایحاد تو

 ےس ا رک تیر کت
 حس نیل ار تارا

 کنم
 ےس لر یک ت عاطا کن نارا دایلوا

 ن تمص ۷ ا ںی ںڑ را
 کر ںی نرس سرلا

۲۱ 

۳ 



 لر و نل
 را

 ۳ ۱ رز رپ کت الت ارم
 ۲ ےس قشر
 ۷۷ ںیم ورک ہفت نوک
 7 لار عن تالخےک کر

 ۳۳ ل ید دنس رکےت هب ےک رش
 نی اژ یاس

 0 ”ے تر رز کله
 ۵ عن مرپ تلرعر تص نزلات اخه سر 2
 ۲ ےس سنز ام یک اے نکی ام ںیم نو اف مش

 ۷ ےہ نیو نم تر یب رام نوا مم
 ۱۹ تلاض نفاق اوہ ایانب اکا تی یکم رپ ےس ناف لا

 9 گی کن رپ اهدا تر دد ررر وا نایاب لا فر
 ۷.۵ چر یکسر رم ن زات ری 0
 نرم ےا ےب ےک ا پس تورکی زات یک ب ےک رس یک رکن انا

 ۳ ها ای رم

 0 ا ںوڑ دی :زرکپ توفمے اے اف
 ہ۴ ےراذ منیب ار کی یدین زان کلمے ی نب یاد ۱ ےس رس اک ادنم فان او لدع سم نر

 ناز ایا
 ۱۲ و ات ار ںی لرل پ

 0 ےس عی اہ ںیم تامام قدامت
 2 ےہ یم خم نجم در اک

 م۵ ےسد اض اب ےس بس ام کیک یخ ادرب سی تام

14 



 نت

 حس عصاره شر رد

 نیا قالغا
 7 نیر و

 اعم نکے سیا

 یت لولب انے دارت ےس نوک

 2 بر و عرف و

 درا ۶ئ۷ ناجی اذا

 رکا کار لو پا
 راکٹ اض؛تا

 ور لا ای

 نر ۷ق اخا ےک تام نیک بس

 جاش تر ن نر مر

 تعانش کک رل ملک

 نازل رام
 ےس اض اح طفیل س اب

 ےس ےس سیم ںی سا
 تّہ اب ال تفر من تراک

 ںیم ےل ےس ںورکنب سس رم 7 تنی راس لاو

 ۲ ۴م رم جا دن یک جا

 اه ناسالم تین ساک

 ری
 جنبش

 "وم



 نارام

 سہ رکا بنز 3
 ےہر یکے طا ا ان سد دیکر زیر وإ ںی تک 1
27 
 ےن ےس بیعت

 ترو ت
 مر ر ںودنب تاب

 f نوش تر
 ےن نانا ای

 ر ںی للل راف اعرب چ نام اد مع ور لت رب
 سا ربا ولاد ےن اللھ ک ایا
 حساب کے لب ےک ت ادرک سان مرتد 71

 دعوت رور
 وم سم
 ےس ایم ےس سر رد یرادرقڈیکل با
 یو کپ آیا ا

 (السا» لال
rat 

 ےہ ےن ایر لرے یک
 ارم لسا یکن ارب ںرلاو ےل اما
 نو اں ایا لب IO ا 2
 ما ۶۱فی می ام لکیر نامی

۷ 

۳ 

۵ 

۳۳ 

۲ 



 نل ۱
 شی

 نمازی ام
 nı لب اضا نان ن امر ےک سما

 r هعسیزگنشنزا کن
 ır نرف سه تشکر شرکت

 1 ںیہن ںیم سکت قاط کہ صیڈوادع ےسرڈلا یگ زا
 ۹ هچ هاب کبری وب کت زا
 / ےس ق رہ راککرپ لک انا ددا ناک یر لا
 4 چوب درک ترس تیز
 ۳. نریم هنگ مگ ی جا
 ۲ ےس ترک رز هو رو روش ید لب هک اھب ۱

Cd 77 ۱۳۳ وج ۷ نیر جج گام  

 ۳۵ نر ت لاضو تار یی اجا

 ۳, ےس یگ مج ےس دارض درک انس یمن کاب

 ۳۲ ےس ر تام مدل س لاو تاچرد ی رز ما

 rr ےس ںیہ ساو ان رک لا ےس تیک اھا
 ra وچ ںیم باہ حالف یہ تی اکا تنر مل
 ۳ ےسرامم او مزه ںی رز امال اعم ات وقد

 ۲ مرقد هنر نم رز جا
 ےس سا یس چای یوتاب کس ین
 ۹ ےگ ں وہی اک
 اهدا چپ هرکی چرم چیلر ۲ ی تم وه کت اید ترم هک اب رخ را
 هر

۳۵ 



 نرالا

 7 و رل

 مری تر فا
 ۱۳ ںیمراعش اک یی رها خب ترا
 بال ےس یب ںی اک تا

 ۳م
 ۱۳۰ ار ها مگر ندا رب جت
 ۳ کپ تب م ےک ادرک عا یی تا

 14 یے بارہ رب رپ ہد انکی سد ھر کی زار فلا لر سم
 / اک سن مل ترا
 تیلرتسر کت را

"n 

 ما کت رن رک
۳ 

PIL 
۹ 

 1 ےہ یترپ سر زاب کریک ی تا
 0 گر ب حر سکت لارع ں ترشا

 ۳^ یکے ا تن کن رد دان ۳
 ۳ ےس رب اا کے اھر ب تب ا ۳

 ٢ هه تبع سا و "9-۷8 و

 7 سه تب ور رک یر

 نانو
 r راس ےہ اھد ۶د مرہ تز
 ٣ تر کت اما لا

E 1 

 انزوا پرست
 ا

 سس سس سم" ٦ تلاع کر وش ےس ی رپ د من دام ےس یکن ز
— 4 



 نت ےس سسر

 نام

اج مع را روا حصر
 اک ت

 تہ "و وم ات

 | حرف ر

 الف ور ۰
 و ل رب

 م
 4 , طر 2ھ

7 

 ê ۰ رر بیک

 ضم ےک نر

rr 

۱۲ = 



 را 2 ها

 نر
 تہ ویر یک تلاع رک ب ےگ ر صاف ییا ادن ناک ب وب ان ار میرج رپ کر رود ید نر یوم یی دَر ۰۵| ر
 مے ہررقم تقرو نحل ل صا یک ا ےس ےس روکے تل اورہ ت ر هکر

 ےس رس لوط نار ام یکس ا سہ ل تام روا چین فلخں م ںٴتلاع فخر وا
 رہے ایک ون ںیم ےس ےن نرق ےک اگل سیرت یھب باس اک س ا ےس تادذا ماظنم ےن پک
 ںر یار مر رر تعنس رب زہ ا سارہ تی ند کی/ یم باس ی مرگ حل
 روا ست حج حر کت اسد توم کد ار یگ رقم نا گنج برا یه
 کے ری لطم هنر رقم سارا چرم داراب ات ابو ترک ل وتم اردا
 بس یدک ترم طی مهسا ماکو اره
 کہ کن بجے ال ام ایکت شادرب بس ام کے کار رشد ںیم ل امر ےس سر کے نت
 ں چیر رخ ےسدع یر ر یک بس اں یم ہانم ےک تان ا کس ا تانسو کم ق
 رمی | ہد بکر د اچ قد لاب ید تللو ہو اب ےک ںیہ مامن کا ےل کو سا

 - ل ع یر سین تل ورک تراز سورس و ابد
 روتر لاس سوا ما ۔ مکر کے ات تحمس شرع ۔ہ یہا یلح راوقسر)

 ےس زم یم ےس شر سیم لخت ایوان سب ےس یر اش تحج ضم ےک رح ۔ سب ےترڈ سش
 اڑ ور تکه ار نا شرک یر اما بت ضش ۳ ١ روا سش ردلر یفع ہیولا عل رو

 اس کت سلم نه اب تی فن کس سر ےس یک لم کے نر
۳۳ 



 سر و سیما لال وفات ا بے ہی
 ےک عت اے ںی اسپتال ھما نیما دا سریعتر سن

 یل ےہ تیا ممے لعل ید یک یخ نکی روا ےس لا تابوت شم

 مچ لس لغو الف بیک دور سه سرکه قریب سا
 هلو تنم تیر 2 شولایلعماوقس, فلم < ۷ لغرو |لوا بارا اطرد ردا

 ۔ےرں یہ یھت ت فک کب سر روا ےک ہل مل فست تیک دم ترا سی
 ںیم ںیم قم کیس کوس هو لب ےئل دا بساانم سس سا فلعرد|ل وا بارز

 ےپ کر ب ید ردا ےس ناف یو رک یکی کوہ ف ا٠ ںیم ت تات باشر رخت
 یوتسارض ارم رد سار هچس لر له تخم سا ما
 ها لر اسد سس تر عرف « ملارد روال
 ا مم اسر ۔ چپس ل ا تحاضو رک ویکی ست لغرو| تل چت ی
 لنگ لات ترا که پسار یک نیر عقلا رر ےک سا ںیم رو نامی پس نمل ز
 “/ دعب ےک ےن ال یم درہم رکا نک ہو ۔ ےس یہا تار اب ےک تات نلف

 رک دسر چ رکی اوز رپ یک ب ےس نا کس هر ره لب
 وزر لو عیار ا کس رز عرب - نو یا کس تارا ےک ےک
 هان اتم لول ان درا ےس دیک سرب اف سا چی از سا

 ۱ ۔ےہ یسک دن للزلاض هد هو لس ور دوا اور انی

 مبل ےہ اکے یس ےس را شام اس ےس قلح ںی بست ار را
 اکراہ۔ ےس سسر کا روم و ہے تاج یک حسب یکس ورکس اش یہ قلاخ حمام کے

 قهر رک پاس سیب هد ار بید رکن لس
 ILE س ٤ رک لی روز ون ال نمد رک ےس کے رم ےک ںو ہد

 کمپ ےل ار A JT لب سم ساب ترنج کت اد
 - هی رد ےک ےس رب اہم ص7 دلی

 راس رعد لب هک اکرم روا یم اح نعم ےس ا ےس ع کل و رب + دال وا ر

 لام کس حن اظ ایم ےب اب هشتم سن وسط بیو تا لا نجف لک
۳۲ 



£ 
 مبنا اہ تسپ د لد اپ تی چرا
 صد ری هه ی رد تا لا نا هه نر
 ۱ رکے ہر امام ےب لک امت روا تگ لک ی لو بیر سم تک

 نژورکت عام کن ہں ر ناطر دا رہو هدام و ؛ نر ادب : ١ U یت

 ار ےس ابتر کئ جس مٹ دل د١ ہن دد نماوعنن پروا ےہ ادراو رم ںیہ اپ سز ےس
 ہونے سرسری سکے سو طظ کیسی کر میڈ تاب ےن ادوار. ےس
 ےگ ای عطا سس کپ ےس را

 ترس بس عمرو رح او ۔ےس ہضیصکہ تکت ذمے او سافت, تک
 ضد چ نیا بد ارا ےک سا سم تلک رک شو رار نوک ے لم
 یم تطلنم کر وا ےس ان ےس رے سیم لص۔ سہ ےک ےس فن یک ےک کا ب
 نم بخار ما ۔ ںیہ کد صد دراہمیرتاک نج ںیہ ےس ےن صف م لطب و دا سی
 حس ما. سنی ا ےس ییا رکے سہ رٹ ار زی ی تھک ںیم
 ےک ںیم بولا نادل ب اترو کت فای وک رکاب د رک کان نہ بوک ردد اک ی اک
 تیا مرکز لا هک السا مک خیس سین شم
 قهر سرب کس سا کرک یہ ام سر ار اک ئل ۔ ےس اج یک

 ےک ےک ته فلت مال
 ےک تیت رام مدد یقیں یم تر هک تاج: اھ

 ر ا لرب تاب ی اترا زراو مکر زم ےس ایج بری رجم

 ان موحد نیک رد | کر ںی ےس ر تلاع رر مر رش ےب ددا

 ب ےک تیس کو هد ی ایل اچ تن تن ےس تار ہر ساکت سا
 هرس نان هرس وطن ےن سیم زن نا

 اک را کت ید + لطإو قے ےس سب د تبت
 تن کو وس یر ر عم ۔۱ لوتصلا فرخ ومن

uو لا بک بل نم تک رخ رکے وس تستر  
 ےس

۲۵ 



 ھم انکے و لغ لو تعلا ف خو هلو تم هرم رد سس شر
 رر۱ رم: ںی اب ماھنہ و دوم ےس سر ۔ںیہ ےس ےن طب طب یخ روا
 هرس دل هستید کر ورا لر سن تربت لک
 کیک پاکر تے سبی روا وا یر تیک را بس نا سبی م
 رهن ورم هد تورص هو ی لس نیل بکر ییہ یر ےل ت
 727 ۔ںیہ ےک وہ صر کر لمحے راپٹ 2 تس کے ل ےن رر

 ء۷ ےے ہی ریپ ںیم انتاج مان حس سهراب باص ار داد ف تبار

 ہےکہ بیر روا اش ھم ےر ہد ےس بس سم تاجر کرد: وقلا فیس بس
 ےس ۃوعد امن مک جامہ دا لفمے انک کرک ایکو رخل ۷اھ روا نور ےسنانیکی وک

 ۔ ںیم ےکدھمےس واتر یسا بس
 تندرو یاس بار اإ ۔ ےس ؛راکس قارز ناب ا: کشد

 ےس تر ں اہم ۔ سیم تخم سم امن رہن بیوبحی ٢ںیم تلامی کن اناج ےہ ہد یقیفت
 لیدر سام یف ار ام آ فرص ےس ےس ےن رہ کم تابع آر ۔ ےہ سال نم دار
 يه سل را هو ترک قیمت سیر ین سکس اکسیر س
 ال تب سا هچسایآر سکته حج تماس ۱. نیز درپی تی کت

 ےس ام بین بسا اپر انا روا هرم ل فاص ےس رر رز . سال ےس

 تنے نار ما ۔ ےس ویک ماش ںیم سرک يا اس رے تحسد ےل ےل یک

 . بل تو رس
 هک وب وص دوس بز ی اع« تعا بیک شئال اوس

 در جاسک هر ساکن بشن چسب لا یعنی
 بد - هه اش ےنم ےس وہ یم لاک سن ایہ ایر نم قم دا کسر
 لا گلے ےس ی ارا ور اط ہد یک اب 17 ال ریتم ھے ےس سرکس سا

 تس ب کک کک مي زن نا اتم ےس سز ےس رر ایک زس ںیم مزہ
 رو چو یک رے رکے یس یا رول ساف بلس رر ددا ےرام

 رام لام یی جوس رکے کس اتتا یک رکس اب تک ہیلع ا ۔ےس رام ما روپ کے ایگ
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 مر ح ےن ن
 ها سس و

 کررہا اعد مشر رنا ےس نار ل ارد چ ول کر رند طی کب ےل
 رش ار ےس در رکں رت منے کر بس یر ےہ مرش ہدربظم نیلا ادا ےہ یز
 ےس زذ درن کس نا مرمت 4 رے سی لاکر ناو - ےہ رک نر مس رکی دم
 ی مد تیتر رز ل الار درد ا ےس وب ی پلیس لزا
 هم زج اےک ن انا بز پے نایک ۔ کرک ںیہ ناسا وک ے یب

 ںیئتال ام سرکس و ره ورا شا مک رد ےک یاد پا
 ۔ےس روکا لری آش ور یس ا سس دا نی سد له سه
 - سرم کل ا یک بھی اکہت روح پ ما ےس م رت م

 رم روس رس متد امد جو
 لر ور شل سدا ےس ت لع کل او لب شتر 0 9م

 ایم اوہ ظطصا ےکر دح حرم حریم ۔ ےہ رات الدر یناواف کت فرعمر وا تحسم رم
 اکو جال ددا ترم رک ار باول ص اندا ںی ھی تسو کیس یے

 هه بل سرد تر رنو سر سرب ق ل سنز وس پ
 تابش کورش ےس اردا ے بر نلری Jr ے لکی اردا ےس یو دراو

 ےن یوم تح کے یس مباح نت ۔ےسہ اورہ لص ام تر تکو تکا نیتی راں اکو دد
 < دعع للح اد یر لرسل د ی هدص ل عوض بو کل هد تقو ےک منا تر

 ںی ارد | ےس یکی رتا یک رم 72 7 ےب ےل ےن یو تص رک دا ار قابل نم

 و
 صال حش ملا ۔ یل ےک نہر کر واک یاس

 ۔ ترم نت الل ماع ےل سر عیسی توپ ےب تیداعا ےس لود ص حر

 عون و رم دص ہللا جرش فا ےسا ںیم نت یم ےس تم

 “بج کر در نک ہوتی لوھکے یس ےس ادا ےک شا رس اکی حکام ےس مرز
 تحت مم لس < یک ےن لر کر یس ےل ےک م ایسا - جسم یر ك

 راس روک نی YE لي کم السا رک ارگ 7 Feu اپل ےس تار

 دف دون پاس سرتاسر . یکم یش لپ قی سل
 ےس ےس پس سٹ پیسٹ ےس یس سے سس سپس

۲% 



 شہاب ناس لام

 لن ورد یتیم ویکی شکر سارا بس ترم جرج. کلام شر یا
 ۱ - تسلرب نامه

 رت رد اسم حس )یا لو ام تحزو ر ص سد ریلعر شا یلص“ سر جرم

 روا کر اف یک ی ا قر یس وج دا کرب سلا ےس یم تھر ر ص وج

 ری لا یل ےک نیر عج« ار لوس هه مدال شم اپ که ےک تاب
 ےس ےل کر یک کت زبن نیک اد لوم یس کا ےب ےس لا ےس ارن یعت ار لرے
 e ےہ تیاکردص رت یورو | سس یب ررماوکت زن کیپ یدففم

 ۔ ےس سر لب ۲۳ ہرا تحبر یقا لب یں ا ےس رپ العر پب ےس تی وکر دا
 رہ اجانرکادا یہ نفل کک1 ترس رار صاغ کت ایت اک کم السر ء. یو سا | یم ایل

 لک زن "یس ںیہ با اتے لک سار صنم ر 7 لس ںی »2 را فلج ¢

 وزان یو ےس تاع سورس ان عج ن وطفل لک سرت سارا ع قر
 ےس ٰی تہی سا شما ں نزاع یاس کم دس ۱ + ناق یدص ۔ ںوہ ےل لب تک مٹر
 روا زاری کردار ںیہ طاحم ےک ق الخ ا - تسرضتم يک ۷ ی از اچ از اف که سزور کس

 ۔ ےک ساسان اسکار تب از رسا اب



 نںارصا لام

 کوس یم اع ور
 یاب ناب
 را کر کد

 رر حرشسک

 ر رص نس

 منل اد عرضت ءاقد
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 نرل

 ام تب تای تم

 TNS 2 2 ےہ ےس د و

 نا ولا ا بہو یکم است
 ص 9 سس n کد ۲ ےس 6ے و ورم "رض ےص ہم یس رس

 7 4 رک 2 0 س ( | س ا

ESعجل وب نهج مه  

 و و و ومو وور ° IIIE) رو

 و ضعب یوی نجم او ضال !نیطیشا وس ین لکل

 1ہط 2و ا, ہھمدم
۰ 

 ےہ دے 72 9 7 و مورا

 ام كب ءاسرلو ارو رع ل وقلا فرز ض عب لإ

 9ےہ وے وے E SE وک

 ۃںفاويلا لکل و ةؿث نورتفیامو مرلفہ

 رول

 وا یوم ےرو ےو رہ ص۔ مے وہ وقف وع ےہہد 4

 | وفردقیل و یوضردلو ةرخ ال اپنونمژویال سیل
 نوفرتقم هاو

 دن نوفرلقم یه

 سس ناردا تیتر نا ابر
 ۳7 رے

 رک یت ۲ رر نام برم یداس دا کر ےل ئ2

 نس یسک وع
 رسم ترا اے نادان تیل لا نیل

 س



 22 ۱ نم

 0-00 ےس یا
 ۵ هل سید برف رکن رکن ی نیک سود کرب 34

 درازی 27 اکی درا برتر. ھم کد

 ےترکں ییا ہد یھب یی یک اردا رک زاد یکے

 ایر ھم کن لد ےک را اتکا تراک

 یی روز کد پک وا یکن کیس ی اردا

a 

e ین تار تو 

 تن کف یف سے یگ تر لو سام لب الف
 ےب ےک بود روا نا ی تک هر« اد تام

 رها روا عرصردا قے سا ےب ےس را حل - نیسان

 هم هوا لو کنن اب ےسج نور تشر )فنر هک

 ٢ ےہ اےس حس با از لی بیر لر لب رد

 صو اکر ضا فرق ہیکل ب لام فردن ےس ےس فازوا نوذرنقم

 ۔ ےس تر و و و حد

۳۵ 



 ر ۳۳ت

 تإ اردا ت اان یر ات

 وای 7 ےس کت دوم لت ٦ 1 وور تاالعرر i 1 لم ےس نر مم

 علیا مچ رو ی عاری ره تب بالکل کوک: ےس نو لوک

 ےک کے ابا رگل در ےس آان تراہوکں درا سنہ ےس و ترعذ یا نک گرل: ےس

 رج کت رم تقارن چرب قلا یم ا یک وف سر
 لیست برد ےہ درہ ایر اسارت شور تفاوص یک اک سرہ دارا سم بار

 سا هوا ایر باطل تربت کین عم ر سس ۳ ¢ ی را ان ای اوس ک

 اس ےک نر نط ہک یم رکی اد ۶ پ0

 وی یم ین تل صا کت وب تا اتن اطوار رکے نان. رکی سر حس
 تل چاره بخیر نا کر نکے نفر تاتو

 رر ہو فرم تام تاداع ران نیل تابع ور ایماعردا یر بانے ترس یک سر اشد کا

 ےک ت کاب ےک لرد |رانعو بسر واں یر ما سد ےس ارآب اط

 رابرت امم لکو ی لر گندو نک“ تالغا اک ےک اب رکیز نام رب راے ےک

 رد حرم هوا یے ےن لو لورد 7 ےک غار دا سرکس یھت

 | یا تام ےس کتا رم ج لعل ارد یسکد دب ےس نیک نس ےک

 ےپ راح یخو کک ا کریک یز لمص منادی ر کہ رکے نورا ےب ا رک و زا
 کلا ہک تہ ےتآے نایبار کوی ہفو یف قریوعضت یم راے س ںیضوط نح
 ںیم ںی هه ابر ریل مار لنا یھب شرف روا یار )4 ںی لک ا یک

 وس ےڑکےس نر دھر ا ضرر بنر لب رک درو ہ۳۸ در
 رک سن

 ۷ ےس نم یز یاد نک
 سس کنارم نا کئ ورک یل ۔ ےس ناوا کا تہ یر م تشک,
 ا رک نما ےس لدرف ے مرو ١یک دست پا حشو ےس نام کی طرف

 ا ے

 8 بم سب r1 تاسےک ےک را ور 7 لر یت ۳ ارد سل نر کس

۳9 



 ا نل
 ےک

 لر ته نا رک ھے فاض ےک ننن ردا تک ل پارک نم
 هل یک عرب سد لپ

 تستر ی داسا نم تلک و تنا ایت ام و رکےت یک الم یی ےس نا
 ےس اچ ورب ےیل داما نم تنل نا اوقاف تھک بروا اک سن ںریکے رز

 ی کے رک لدداو پا
 لیس نا رک کت ا کد کر کک قع لب یکے سارج یھ سم |إ
 بے ار لرز یب ی کرلو تشاد ںیم لب تر ےس ابار شھر داتا اس ١
 ت؛یادخ۔ںہ اب یت فری کرو ( ستر او نک  بلطرت ےس یکتا رگ اپس ا

 یخ اي مو رد شکمی کر ریل جدا رک |
 هنر ميوه رک |

 ارد یبا کت اب یی ب کک کیک در را رکاب کے ر حرم ہد ء ےس ا تاب ترکی

 تاب یردد کو کل اےک اس لم باوا ا بجحےصسایکب اوہ ہں اکا شرو زر ب تاب کی کا
 اس جٹ راس کس ا م نکی کک نر اہس .ںسیحم اے شق ب او وک سا کک سم
 ۔ مے اک ور تارو | یر کد که و ی جو درکول روا طي راسر داود شبا

 رسک اورو سرا ۷ ےک اع اک دکتاب ےس نر هم زير گی نا تسارد

 وفا سرکرده اے وے هرس هاو هاي

 ےل دایک کز ےس ںی ںریک حرف کس یم باجس ےس سک لم سر ےس وہ نوا میک
 لر فا رک نور شمع وانا ١وداخ سم بارج ےہ لطم اردا

 ا ا ۷ اد سر ےس تاداجیروا تانابن ؛ تار جکےسی کی تہ ت یم ےک سا 1

 هضم ےک سرو | ےس داد ۔ںیم ںیشروعص دد ںیم بق ۔ ےت مر یی یف ش ۱
 ںواود ۔ںیم ےک ہد رگ سی ےک نکے تم ےس سار وو ےس لر صاد اک اردا ےس ےک ر اں ما

 نعم یر دز ہدایز یہ سا تاج ےک در زا ےس ایکراخ رکے یم لب ےن نم ےک ا

۱ 

۳ 

 دج

 ۔ بس

 دمت یس

 حد



 نے نیل
 ےہ ذھتجسًٗکجمس جج جچوچپسمس ےجچججمڑچ جے چمہ+ژچوجہجچچ

 رر کیک امت ےل ےےنال ناربا ٹی ہہ در اس کن کز راس بر
 : مر بیر ساک هم ریو کری اس دا

 رب تل جنت اچ ام داش نوا چو یر
 تر ادرک کے ںیم نرکلع نرم نوا نگه چ_ب بلط ےہ عقنمےس اتر
 ِ ےب بلط روا ےہ صنم انت کس تک کروا ےن ان لار سا انکل امالا ے

 رکت امعع نا یس لا بجر و / ےس کل ں انم نامیا ےک سیر ری تافع نا کتب جن یر نر اعم

 و سکه ال س ا ناعم کس مرا اب رد ےس عیب اسکی اب

 ین ایا با کولو جک س ےب تمس اا ںیم تا ساره ی بلطس هلال هم نا
 ےک ارا یس ھر در نا و حگے نایب تمن و سم ترک جبر کت یئالصوداددقسا

 ردا ےس تالا تفسیر سايه 7 سر نک ےس سرک تار

 ساز او سر ایر و هرارا سم تار مان شب عرف  هچ فرار کس ےئل رب تب انا
 ول لوازم از لس ںیم ںی چپ یر ایمخاد یدارا تسص تعا دار یک نایب
 مو رم قهر علم ایر سر یی در یک رک اب
 ںی ےک سا بتصاوصهو با کسر سطر ا تمححاک ایا ۔ تہب نل کس

 ال هل ےس یسکالدخ وے تک یس ری اف تیلدو رخ ا کن زا فسا

 7 ماس طس ےس یکایک سیم زت مالک کک ےک ای یم السا هم يا زر سمت نا:

 بیخ تسد کب رله شو کبر دالب ںی ماس: ےک کے JE سم 9 کر

 ا السر ےس ادال فکس ار نالسد نزار کسر هتک مضر 3 فیس هو نا

 نبش در ےن نر یکے سالہ سکس مہمان م ےس ن 7 رک ند ےس اکہ وک

 مک ےس سا کد د زور ضم ی ا ےس اں خروار کل رت رسک تے س اک ئایبا یک ک ایک

 ۲ ۳ ےس سوم ھم دا رسا وا

 ات دا لابی وزير که سالاد نادر ےک نام ےس ءال نرالا لامر

 - هم نا ید چتر ید هل نایک شش کت وز لرد که یک
 *د نوتسوی ال (ز ںی ےب ۔ چیک اغار جت کا وٹس ول اونها ام هم تسنیم سا
 نات ین فن. مس ستم( مقوا زنا کا کس ہں یم ناب

 --س-سەسر
 --پس

 مم



 چ لرز هراز دا حر هراز

 سر عطر کر یخ یئدز؛ ثم ا ال بک یر اتع ںی تک کن ایی اھ
 عزت تی کے تاجر دا لک بل نکی ۲لا ر زع۔ چ فاسدا عار لکا طم کو
 هستی اردک رور رد ارل نایب ا یسایک ات ںی یا ۔ ہچس نایب تہب اض
 اهن شر ب لاو لام و نا لاا ام کے اب اتصال

 ۲ هراس تک ساعی صفر عروس ا مامر

 یر ےہ ےس یا ن رنات
 ربطی انس یر رقم نوه م ھ کای کد کف مر

 لال ےک ایا ےک نار کی ہا رت ےرکن ا کریک ر ج س ےس سال نامید ےک نا نار

 | ا تن تن داش رسد در دا هست تشک
 وک س ناس کے سی بلطم تستر ۷ ہلا ق اب کن راک س ہدایز تل لک
 نا لر لسی ما ۔ ںی رخ ےہ ےس ق ابطا اوفا دذا هراس کن ایکس نم

 نکا یک ہک س اخ ۷لا ۔ ںی پسر کب ونک ن ایا ےکں ولاد ےگ ٢ تورم
 را رگ سي لذت تازت مد زکات تاج پال اح یکے نان
 کت زج راب ےک ت امیر کر ےس ہرن اھم یلص اع ارد کیک ایا یں ولد ےن ا
 یر توزین لپ مارکس قیس یک ابا مات ۔ شیک ں ید ی کے شور
 ۱ ی جابر نرخ سرم تر هر سو ےس سا تب ہہر نار عو را ےن

 یی یی لی ورد نگر سیار رز یم نار راھر کسان

 یل سا قو یخ نکلے س ند تحعاب ےک نل رکی کپ ارگ ی یاس قانون کا

 کبد نفس تکنو چسب ته
 کیک ود ادرک رها - چرب ی تر رب تک رس چرب
 برکت وز تعجب مکه چت ن عراف
 ںیم ت انتا جرت لح درو یون بط کک ےس لر کے اچ قرف اوترو

 ۔ چ کردا ں یخ تلر ںی شر کے س یم درج دب
۳۹ 



 < دو گه رک رک اعرب ردا تس یت ہی کب طوب اوآے س یر ںی تلا
 تر کو کری تد ادرس لب کی تر لع یر رکا نکلے 02 تدارش 7۷ 02

 کر د تدامش کس ١ ضم الف ا کیو رک سرو لسا س کے کے روا ۶

 راوتر ل الو فرصرمد ےک تر یھ یہ ےل کریم یگ شاد تب زا یبا کس ۱ رکر عدم

 ۔ ےہ ںیہ یردرص انک لس ٢ت یتا 7 ےک یو زم رگ شیب ۷ت لاس دوش

 ۱ ساز نوت کاتا
 طاق سیف لو هی که طه ها

 و 2 هد هی بی فرم ی نم راے دد کا اجبار

 تک رک رح رو و رگ از رپ فای ردارگن راز ےنرک مم اکی ہد ا اچ بر ارات

 < نوکر ور عن چرا نکس نت ساک
 زارع کت ل النحو تی اچ ہی گم هم سا وب او تیر و رک لک کت تر رک
 هال و نوت هد رک غم نر جرج. سس گا
 قلا لمس راس پت اپ گن درک لر
 اح ياد سو باک لو تیام هنگ ور کل بر رک
 ی یک زاس ھم ردا ید ٠ر تر کے رک ود بار دا ےترکن دان ۽ سالو نج نم یش ہی ےس

 ب تکا ےک ما دا تا سا را لل اروا - ںی ےک یک ب یر

 ید ارد | یاد فا 7 باس سا ےہ کر عم ےن یت سس اع لک ۳

 ےس ار دام هر رت ع طف ےس ضا بکس دعا ےس نیز ںیم مد راز ےس

 ہی ےک ر م

 روش ےک ےہ اد ۷ت ازور وا تا نک س یر آں کب تاب بلال ےس نومفم تبار

 نشر ےس 7و سنگ ےک ا تازه" “ےس روا مضر وو ںیم نمودم

 کس کر ں ام ترد قر یی بید بک بن ان یگ AN ep Es کس

 م الساب ع تادف ۱ هلل



 ۳ م نرم

 هر روا 6 ےس !hesir اک کر کرم شی ما تد اعق راخ لکل :

OEےس ٹپ نکات امم ےس اعر یل س۱ اگے ایر ورم  
 ےک( یمن شب لاس سب راپ (ے لام ٍت کي ا ساب ددا ےہ یر یل لوح
 ےک گئ ایڈریس ےس پی یا سہ ےترہ تہ شو اک رواہ فلا ےس پل
 ےس اڑب راھود ےس لام ت روو ں وت کس سنو نج نس ار پک رک ںی
 دم تک تم هچ زیارت کس ںیہ م زان قا
 تر هست رب عطار هی حد کس جا ضد طا
 ےس ر ترکی دد « نامیش نیر سن نیس نمد هے سرکه لو ےک
 تصوف سس اهم انس دا سا درو ا رکنی اوالد | لوت رگادرع ۴

 زا یکن یری ددا تاج یاب کک
 رب کے و اف | نان نکہ ردا ۔ ےس ںیم تاج ای رب ےس ںی
 یز مکا نور شی کل طا و 2 ےک آے ئ 3 تاد فلان در
 ےس رس تجم یہ یاس و تل قید ہو رو نکے یر رو ار هک هاو ترش

 هو اض ںیم نیز رن ایشرد | نار« نیر فض کم نا زیکن آر یس ںی ترک بتم ۷ ترب
 ره ےک ا کس ی ںی ا تیک ار اک ی کر رار داتا ںی
 سس رب یس تاب کل طا روا چک قاب کرک چ کوب یی ی و یل
 ۔ ےس واف و صا ہو رک یس آہ ٹیم س الط اب ےس ات ےس یا

 تن کس اتر کن رر ل بحد بھلی ل لب رد کاری یک گلہ
 صل ا کب ےل لکی راز اغ روا ہدارازگ ےن سا رک اض ردا ےس آں یدو
 ےہ کب وش تط نا ےس اتتا کں سا ےس و سا

 کو الت تونم لار هد یوی چسب باوری ےن لار ےک ںی ےک مسکن ےہ باردا ترب روی ےک طب روا نیلا ےک
 روا در فرح روا ےہ ار لات ںیم نعم یف امیرو ا ںیہ تک ک ایک یر چا
 اے ززن امام ےب ےک رک تار هه نم زیره تک کے کر

 سس در کراکش کد رکانہ ےس تقی ترک لو ترسم زمان ی هی ںی ےب

ge¬ 
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 مت و ۱ نص ام
 ہٹا کپ ےس ےہ ۔ سچ رس شک ج ا ا

 کردا رم رس ںیم ت اض كو تابش ل LN س 4 اهورا

 رد رصد وپ تک آب بس نہں یت تسرد ےس کب تالف س
rےئرکل اتم فالخ ےن من غم سیر ای لی ےہ ےن کک ےہ یا  

 2 عحم ےک ر ابن اےک تن تی ی دره ےک ں ورلد فرصز مو ںیہ

 ۲ ۔ لب ها بام ایت یاهو اي بس
 لارا مک ںی تک گرام م سیم لعب۔ ےس ایکت ا س رب کجا تا فرخ رپ

 بھ رب ںیم تالار ےک یب رب کک ضر ک کے نیٹ کرک نر ب
 یہ 1 ئی یت ےک ےن اب هه لر 7ر اظ ںیم ترک کت اعر داش لا

 لاردا ںی ترک

 رز قرن کس 1 جر سہ تل ےن اں ےک ں ررر کن اراک لسا کب یز مروا ند رپ

 تکرار ٍ مع اهن هک سا تا نیط اض ےہ سرا اب ںیم تسایب

 اگر رر اھل لیلا تدابعرب توانب ات کافر پ تب٥ اک اھ رب صلال« ںی ےک
 زمرد ادا کت ا ایز تررضلوح یی ےس س اروا ہل ۷ن ارارترصد ہی ںیہ ےترک

 همتی لا سم هم سرو لس 7 سر تی توب الا کا فرد یسانش

 رب لور لام کش رد ۱ ار اوزما لک را بس ار ارس کر لا رکی و لخت کر اھ

 ورم جور رکن رمان مر ورد لا یوا یر0ا ل عی لاد ن دوای
 1 سر لاردا کئ اکے کود ےس ار وا ا۶ز ای نج ے اسکن اد ہر

 "ایپ پیف مدد ےیل رم باب کو نر لرقلد فن: بس نویس
 ۔ےسک بہت ڈ ہللا یہ ر وا اس کل ےک مر رخ مارو

 بلط«نورنمد امو حصضمذق یودحف اب گلہ ماش ولو ےس ا ںی

 سر ال: ےک نرخ ےک پک را جالبی ما کس
 لر کت لج ن ا ناک سرک یر یو ہک ات مرا و ےک لت الخ ےس ررر وا

 کس کل شور سنا کیو یہ تی رک یں یس انک

 رب ہار کل سوکب ص ہد ک1 نعم ےک نی ہاو کی1 ےس رایقخٰو ہدارا ےنلریروو رپ دات
Lfرکں رر ےک اہک کر جہ یب لمانس سا هو کا از دپ یب ف تک ن مم  

 لطفا ن روا ےس یارب نوک ضد روا تست کناره شیراز کبد ات

۳ 



 مما نام
: 

: 

رک ورک تارتج ؛تاعرب ؛ تار ن اردارگ ا با۔ےس ان هک
 لا ی 

 ص ۰ و ھر ےک ۶ 7

 ید ترگد کت داری رگ کرد ایمر ےس اب عرف پر بسا رخ

 ترحیم نفت زا ۔ےہ مکا انب لب اصتوا ےس اهم ۱
 دوا اےک ]سه

 ۔ ےس wi اکے ایمر لم کپ

 7 1 شاز ن رنات
 فط کن الد هنرمند ناب هتک تک ر ہو یک اروا م 1۳

 لاپ اک دیس رک ھم یی سم اردا يک رل را کن ۱ کرلی ےس سس اردا ام بب چرم

 نا هضم قیر زیمنس کی نمک
 رم کھ هنر هک لو کن ورد ار ا تک ا برف

 ۲ هفت ۲
 را کرلیا رت نط خم همه رس سم از اہل

 هکر 2 ےس نوک رو رم ےس ےس سس اس ےک یک رک رب

 راهش
 ۔ ںیم ےہ کیل سا اکر وو کے ابا
 تن نایت گرده < ےس ا کرک عی ےس شامی کن )ا

 هبا گر تر کو کپ لمس سہ رم تاک
 روا تو ایس یر لاد ت مو ددا نام ار تیغ ںیم ےہ ہم لان ےس ترار کتل د ےس ب

 تیر نب کن اردو ا توکک کاما ام تسااکت اد روا نام نا روا تواعتل اوزال

 ےہ رکی قر کل ایم اب او اب ےس ترشا کک کوکو ےس ا ذ ےک
 ی زار رسوسو یک مش تسر کل ابقار ر ر ےک ہل طار روا ےس وپ تک

 ملي رشت نر تخم کن رسم

fںی ۰  

 < جت ود ج

۳ 



 هک نار سلم
 لطب ےس کردا ےن وہ لام سیم ل صا حصر نص چرب نونصود دل یزلا دف

 بک یب تعا س رکو رکا یورک سو ےہ واتای ل مل حرب لطب وہ نط شے

 رو لو تجارت مد لاک سد کسر کیا سا
 زن الا لر تر پچ سد رک ی
 تب یر جارو ورک ی رديف نه
 میرم کل ؛ر جم اکا س ا در ابد ہک درد اامد برف ھر یکے ایک اب رخ ےل یت م

 ےہ اطن قر ف یم ںوقود ۔ ےس رن اکل طاب ترکد کس اانوہ نما ید ردا ےن اک پے
 ۰ ا

 ساب بسا لب نوک رک کےہ یت تر
 الو ما ےل تکی دا کن ےس راک کرک سرر بالکل ےل

 ی1 ۔ےس اکہ ا ےسا قام رو کز سب ےس ام )سا ت اب کے سس یوم یر ب تم

 ِ کس یکم سیو شعر ےس نر لایا تاب
 رپ توط له لیبی نا یاعلی کیس جد ی رس عا

 هال اب ناب ںیم ےت کے ےن رکی اکہ خم ےس فرح ۔ ںیہ انب مد وخ نیط ای شیو ںیم نج

 دو يه جهت ار ام نر لم نا یکن یر طس ماع کے سب بلطم ۔ ےس ںیم نم ےس
 ناموس کاو تابع هو سلف کس ار کٹ وف تافلعل بام ار ی بم

 مٹ ح۔ںییکے لس 7 یک نر لایت اب یس اسر وا سام ی ال« احمر ںیم ےک ےس اروا

 بر روا يراود وس < ن اا ہر ود صیح يزور وای راغ « ین اوری ردا ت ایت «یفالغ هرعو

 نا در لازر هک "مجد را روز وز

۳۲ 



 نل
 سویی لر یون کع نواری رر 0 22 ١

 هڪل لم کرا صر تمل
 مو ہو ص و

 ا ۳

 ےک صڈ رور رکو ےک رتا یم ایک کے یہ ےب لام ترص ب

 IIA 27 ۶ ںدرک ا لاو

 کو به لی ےس مکے نم کل رکنی دوا ےہ یکل زانسانک

 لزانئامےک کے س فطر شبا لب ےہ ہو

 ےگ اردا رب ز ےس ںیم ںولاو کد اچ رہ

 لکه تس مان سام ےک تلاع ردا ترص نار ۷ب ر
 رب سہو روا هیس ںی الاد ےس رکی دیکر کن یئارف ےک ا

1 



۷۳ 
 هک اناعروز شم

 تارام
 تم رپ یو یز ےک وو تر رس نیر م

 روما نیم وچ تحاضد کم احد لاس طب رد سر لا

 اردا عم ھیں ی ےک کرک کرک + کنید ت+ رک کن ےس
 لنت کرب عرعر یں ی ےک کوک ب لت عور
 ےرہق ےرراب برع لا ۔ ےگ یک کل سپ ددا تر سن بک
 ےس ےس مات کت حت ۔ ےس آدم رم اہم ےیل سما ١ یل ےک می چبر ک
 کر کاب نری کرم ا ما تاب .ںیہ ےسامب ےس بکار ر ےلعص کات

 تقالس ءیربارب ءلدع « سر« اب « قحص رپ د تجاعر روال
 a ۔ےی یکدم یم م 2 |تلاعرو | سرابخا

 هزار ستون
 مطهر سا ها هل هرم کت ازم تر کس ها لی ےس سا

 کچ یک کا کارد هل سنا هوس رپ کس شر
 7 قے یہ لا ناصر | ترمردالاسر ےس نار راپ ی زا کت و

 اجلاس نا هستم کیه ساف لتس ب تعا و تحاصف فرم
 ےل ل مهر ےل ا 9و رس سس ی نر ےہ ل از اکا ےس
 ےس روو اکے سرکہ بارہ لو کی کی دس لزلز تمہ رب ےسامن رکےن یتا کک
 رب بهر اس س۱ یز او ہک رکنا ول اس کی یر اں لو ص ون ورک
 تقو سا نعرہ کے یہ سی ہو مار ایک کے اج ای رزق اکا ایمر کی تعال د تما فرم
 عج بنای هم پز وزش باب فرح ما بج

۳۹ 



 هم یر تستر طناب حرارت زدی کر تو
 شرکا ھ7 7 السر ردا( العا ےس ب راک رپ کیک از یک س ع س

 رلل رخ زرد (ںونز خل ۷ کر شد نرد “ن ر لار ù الا تنش 4

 هر یر ںیم کن ادیم ےن لاس ےک نا ۔ھھکر ںی یف تا دوخ؛ ایران

 مزیت نسخ هو هل رخ پهن تار
 تھ باو اات روت سکر کک زر ہک وپ نے کاکو پب سرب اد نب ونوکبع ناس

 لام کس و ہد کان ںی تسب اب ےس اک اند رکرانزا یم کیک ل ر کات او ره
 ےک اب بط ےک ب و ہر و روا کال صا ےن ارب ہو بروا . زا یہ

 هجا هدر وار رو وز و ےب ےل ےک رب ےس سل سجاد کا

 نب بک رس نبدا: سا نان تی ور« عکنرماع < تان ناس
رکے کس اروا: اروم ار برع 4 یک ار نیا بز

 زا ل و نسا ےس نور 

 مه ارش بار بار لو آیه کر ضد سنا هرکس چ
 ۔ ےس سین مر نک ھم ل یک

 تل اروا ترم اود کٹ ہہ ےس تنابد تعا یب ےس نت ای1 ےن نر ا
 ۱ سای شرب ات وک

 ےک کرک ys ےس رک وار کار ےل اں لب لار بج -40)

 هوتا رپ نل سلم او سک ایش یب ےس کل زان ب اک اح امق قع سے لن
 دعا ترش ںیہ اعمر ر دار تسر وس ساعت سام کی. سی ےن مد اویس لاج دا

 نکردن هرکه لک سرکار تمبر
 ا ےک ر صز ےک رار رتا امم 4 2 نا ' تطل ں ر ا یر رپ

 ے لا ال اھ سد اهن دره

 ےس یم رو گن وز لر مان جای با بناب لاک ِ

 تو ترکان سرسره نیکتم ےس ناز تر فان ۱

 تا هل

 ي 2714
۳ 



 : 4 ٤ ۱ نر 7 مم

 را راس هلاکت اعاطرور تراک شرط سا لے سو هر ره

 کرک انب کج وس تاک دایک کس سا ہک تراوقت اس اتو ےک یر دار لاک
 ا ےس سر کن رک صا ا ا رس ےک شاد ۱ں مارک ےک روا ہوالع لا نخ سا

 سا بیل دا یس وب طرق سرت تور نت اس سر یک رت
 فا یم ےیم اوم س ا کر ای ستاو ےس سا ںیہ رکے زا جسد فام می یب ےس سکس

 سایر ااف طی ر اھم یگ نر روس کرے سس ا ےب ےک نک سبن نو مانےب جر ا

 کور دا زا یر تير هی ا رک کن تورم اس صفت م
 یر کت تاب سا ا لزا ضرر کلا باک ا ےس اک

 ملف تبل هتف -نرب کر راس سیار نم .چصس بابا باله کس ماش
 کرمانی راس یجب تسلط لار ر رد ٤ او هراز حس یف تا اص یت رب میلی نمرع

 لار طه تن ی دا لر مری ورکر رپ تاب لآ ۱ ترص ود
 لا باک لو یر رب کک دریک وا لب ےس ید العار وا لرب ےس ںیم ی مت لو زن

 هرکی لار بکر ل و چ للو یر کیسے ارس کت زھخ موعد ےسرم اب کل زم
 لس اس ته زر که ست سس رے ل# ب کری ےس د ج

 روم بیر نو مپ کس اہل رک ت اکل وتا ےل ےس ورک
 اھم وا الغا یر اہم + غلط. ناسا رفت ےک ل اعر ادار واد انا بح“ ےس

 رد ےس ا ۔ےس الخ, راساہدیش رپ 2 تک ؛ ںی ںیہ شریک )لر

 0 کی بال صف i توت لو کرا تارص لت وب

 ۔ ےڑر رضا۷ قادص یکں کا
 ۲ ۳ م

 تدامش کب ایک ہارالع

 هر هاب بتا هد یت مد باکس هلو مرند
 ےل تبن کس بی نعرہ ےس ںولاو در کت بل سس لر لا راس کم جم ےس

 ۱ mf em ۳۹ ا ۲ ۳ 5

 هج ےس کی امار اعل کاب ساپ ب وخر انب یکت ادا یک لاس بک یب بل

 مدس ت اهل

 لہ



 ۱ دم نرم
 ہرا

 0 As «ل ام رس کل ہد ما یکے نس ہلا بب انکے ناف ہک ےس باب ۰ ۳ 7 ۰ 7 ۱ س گو ر لطم

r تن ی هفت برکت رو له رے کدے کک ن ایل ید عحرطو ا 2 تيم تکی آہ کے ایک کا ٠ فو بسے باک حا یب مطار چا ارب کر وک 7 ےک 4 چرا بت فست کر دم ونک چ تلر درک ریتم سس ال ی هد ترا ستاد 2 کک 
 را سر تسویه ید کن سم
 ےس یک طس اپ قوم ےسردد تاب سنت جان لر

 لمسی رالع مایل نر ہی مهل نی ملدا

eلی تب یزد ره پا کب بم لر الع ےک رب درک ب لر نب یی زا ےس بآل رو کک ر چست کد ںی نا ریت اس سی اد کدو ےس کد ںیم جز عت لنک  
 تم ها ےس کب راہ کک تا ےک رها کن رج

Eیڑک آہ سا نرخ ےک لی 1 نو نر اا تار  
 ۔ ےس یب آ اس ی وے سس تط اسو کس املا لی ےس

 عرش تر "یم

 اوہ رو. ںیہ کو لپ کا کت اید دات ام ےس رسد لعن اس ایر
 ماا سعب تعا ارد ےک یش 7 کرس ےک رہے ےک آے نایاب نر رب لا یت دا درو سیب ض اےس ٹک ارب سا یت تاک چل
 ور کارد یر ئراط تقرر بب یھت خر کیک اسر رب ی قم 1م روس ر وا کر 2
 اب مک ےس ار سکہ وفود لی ادا مال ضش یک م کرو ےن او اص
 ۔ ںیہ ےل ساوکی کی اس وک ا لیسی ےس لعل س لد بک تقادص یکن قے

 رر ار خو رخ
 فرم ےک نر را کز اما یاس یت الام کے ییہ بلہےس نف کن ورود سس
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 لار هی اور وا یکم ہم نھ ےس اوچ ل زانو نا ےس بنام کم نیر ٹیکے ہ اس کیہ اما

 لے سکو یک ی

 رک کا نا کیوایم قے سا گل نشتر وو ل لے اک اب یک بل تمدن یر هر ساير ملاک رنک

 ۔ںیرواےس تر کالاب لرل اکر نسیم کج کل لام و ہوگے نفاق را حب و

 ےس لرعد ىرصزاگ/ اک نار

 نیز سال چ م انے راہ ےس تللادعردا تقالدص ناف اکبر ےس د | )۴
 دار کی جم چرب سو روا سه اد فر رن اک
 ار لکو | بک سا هرکی لدتا ت اطل یک سں مز نصر لم 6

 راش اللا نم اوسو تراس می لک حا واو واسو نایک کک لام

 و لرز رکی دم مے. انے مج کں لا رکے اب و کے اس
 ترو ما بس مے ناروا "۶ار ارم ےک کر رد او ےل تا رام ہد ےسہ

 ٰ هال تار
 هکر هلو ۷تیر کت لرع+ تقاوص م ےک ےک ںیم تیس

 ےس لاکر ا۷ تلاع عام ن کن اروا ےہ یک عرب ور

 هر تیفادروز اس رس لور ماتی ا ناو سے باطل ۷ ارم

 نان۔ ےس تاامجروا تقوا لو رب ساک [راپ ےردا از جے ےس رضا ترطف

 لاک کیحترد۱ ےہ کرا اب عام ںیم تارا سس تک طف ںی روا برک
 قز ےس ن ا اک سروی تاب ی ہو ےک ی اردا سیرت ار اک لامچر وا

 راژرتسردا رام "رکی رد گل ایر اےس ےس اسم اردو شنا کس رہ یم ké دیک

 ام اض عور پ تربت ےس تلامرو ترون ترت یک آں را بیر اپ ۔ےض

 ماس غ تا هل



 ا س

 چب ےس ل ےس ےل دس - عج

 س م جب ہہ

 چ مے س٘ے

۰ 
 نرل 

 اپ ۱

 کان کرنے سم یل سا ادراک تر لرد ساکن
 کرو تقادصرظاھب کیت نرو ا ص۷ به رک ست سا ترم

 اب لارو ۱سم ید سیر رقت ج مرد ا سٹ ےہ ےردع درج س کا کہ پس ےیل اسوہ ات
 عمر | جس سیم لع ت اعتاد ا یی تم رب ترد ںی 7
 ۰ ےس وکی مدرس ارالا ایز جم

 توییت یت ک ی داند مور یم لک ود تا و پے کک برع
 سرم ست کیں یم سن ود نا۔ لر دف وارا ر کر ای ناری
 کاج رواں ی ں رفا  ں زوو ن ںی و۱۳ نیل و کرب تب اھت 2
 تو مي ایک یل الا بق ےن ورق سر ںومرتں وگود لاک ۔ یس ور
 تقارن زار بکار يک ٹیم
 ںی اسے ں وہ بکن ن رواں ویت اس٤ں ارگ یں الکی رول ی زال ےس س ےک ےک
 ورصد ےک ارد وور مکس وطن زاود نا ۔ ےک ےک ر کرا سا سیا ساک 4 ےک یں زود

 نیطس مش ا ددس کوک ای ترا ںیم قرشم تنطلہ ور تک هم منو راک ست اف

 ےس لور اکے تار و جد رولت طال طرد ےس لری ا یھ "1 رب لصضیںیم صدا

 هلو سنا رده سبب که ساب 0
 - الگ شروع ےس ےگ 2 ےس کل ردا ے ضط ںولود روا گر بلڈ د سم ۳

 لس نوش ساکن ردت سگ هنر نه تل
 کہ اسر ناروا فرد ے اکے یل ررر رتل کار دا نالت عدا

 1 کوک کر اھ یی ککے کاک یل لپ کپ او و ا ےک 7
 کود یروپ ںیم کے سا بالی ساکت اح قو - گم کلاس ہنی
 وف اب ارب مارک کرکے ا یراس فرطیرکددروا )طر ابر ررر وا اگل یر

 ےن 4 اےس لوراواد کہ نطنط وا اکی کا یس ل
 یش نک نیک میا نر الو کں لس پر اظ د مآ ت الغ ارا بجٹ ۷ک

 رام زر 4 پر 7 ر سم یرابنانس زرند کفن اردا رود 0 7 تالار نا رب لا
 - ردع ی کت ےس نر فالخ لکلاب ےک لاع وت قدر رد ناز یا
 ا

۱ ê 



 مم ح نار لم

 ندشس عشب ف نويلغيس م هلع دجله و ضربال قد مولا تبلغ

 - دیب نم و لمف نم مالا هل

 زا ےنوہس برلفم ںیم اس رنو نایک کر برم نیز نت بیر در
 ۔ےس اک سا مع یم دعبر و١ هلییم ےھت وہ بلا مچ
 EL سا ےر کر ین ایل لون روال تک اربد ت ا ےس ظا ےک ت اقارب کن ر

 را ورف اد لس با طرشت نفوس کش ضرر ترس که سو
 < ایک اریوب الخ ےس ایت ہہ ےک اس نہ نیس ع اعل خا ھت التت اکر ب ےک ت اعتاد ےس
 « ی افلا ےک یک ر

 اں وما دارو ی ی تس یمن زیر دا ابا پارہ سش

 یک لا فص با ازل اد کک رپ نب اش ام ما ام
 سد مبدا نر واکس نام ی کی لری هاچ تیک
 ۳ دل یکی اب ےس ریل طراد ناش تیم اہم ترک
 عمر گور را اڑ سکو ۳ الب ےس طنا رکے عرقي الن توں

 یاس یه سس ارور رپ فرعی کس هندسه نور حک
 س- ید ترکی یوں ناوم سرب نسب جا تقر سم نیت دا ایا ۷تقارص

 ررر قادص س / کک ےس تک تب 3 یو لر کاک تقاص رخ نال 2

 گاڑی نکس ونک در لو یب, کس راپ اہے وقاد گو ناک
 ۱ د ےک بریت تقاس کرن رت

 بالی رد نر بس کس تن نوت رم ہہ ٠ , ےک ط8ا رسک ۔٭ ےہ ہر ام

 راس هتک وکیوم ری وز زور یلاد ےن نزکوابترکے سر زد
 سس يرو لس اع یاس مع کی رهن ا رس تفو سان لعر دا ان ایر رح لاطم

 کر سا ےک ے ہک ھ4 :
 کا اس لی ور قم سد کت کج یکی سا سا
 دلی زار ور هدایت لب کرک یکی کن رپ تد ںیہ

 ا ترس راک ناف کرت طس ۰

۲ 



 مش 7 تا اهم

 ا سسر ےس تم ےس ہک اب یک یک یت وک
 ےس سهره یی رک ادرک الع ا
 ہک ۓ قصہ تقاوصر لب ںیم نا ید نکردم ما

 ور روت سین سن آر نیساخ بلط اکرم کن ژست
 اه سوپ ار ےک رر ےس ایتعر ےل رعد )کز یافته رها چاپ نر
 تامنرو لر ع من ولصیش روز مک تی نره وک ہن نون یر اش بدطم
 از کا مه رم ایر سای لس روو یس آکے
 تن کے یوگا یک نم کل ا ںی نی امم ےک کرو عر ےس اب کیک کی ازوردا
 نرم نکس تسرد کے از یکن اہ ےک کر یز ناال ےک اردا

 نوے رہا ےس ل دعردا ےچتس کلا رفتی خو طرف مرد ات
 کشک فرد رد یس رک ں رود قالظاروا نزلات ن رک بلوچ ما

 کر ےس یم نا ار وا کلا کلاں الود سی 7 ےس فنی دت لر ےہ یر

 سجده رد گور رگ نا رپ تستر دف کن تیر
 لر قاغارو اے ناب تیناذرب اک اب ٹی اعور کوک ہا ےس فر یار

 1 ای۷ فت اضلاولرو هلو سس هم سا 7 اں درو کروڑ پر کی ملل ےس ےب

 لرلو ےل یت الخ اض اردا ےس نزلات ض حم/ تاب - 27 کل استان راب

 ےرانا نی وا ل رلرب رد اواضو فقر دا ماکت اصلاو لر عردا ناو نما کا کا

 قاض واتر دا ناص اد لرم چپس ت اح اظن عاما نت ےہ ںی یف ا٣۷ یوکے
 رن ورو کہ روک یک یس یاب ب ےس ں وتشتد د ںیم نر اش کت پس اعم
 < ان ہم ےس بہ رکن ا طل ادد ید سنت اول رک اشا رک

 کیک ےل صر عن ارد ےک لا نر دا ا
 رپ رات ی SAE 7 رکے العاردا گز قرار ےس یدر کرم ع

 - چرم ں لود نخ و نازل نر سا اد

 فا ترس او مل اوز را هم

ar 



 2 نر

 رب سن رسان را نل کن یم رونے سر ینہ والد ا۷ ایف سمن
 ارور وعلا یب ںی نیر مر یروعےڑاا ےس تان روا تاج طنز دار وا ویلا
 ور لہ ںیم بلاتے نر مد بس ارور ںی اب یم ین حی لاس ےک نے
 لهستان تکی رد یی ار سن لر گر رک تار. ےس
 تقی تنی لنت اهر عرش زیستی لبیک

 رز لات لار ی ١لاعی اک لان ا اور زنم دن ھ ساکت شش درز ررر ٤

 هرم 7 تعا دیک ری امب یسما۔اھٹ O بالی وارد ۳193 ۱

 نرود کم یس س ارد اکے چمن نحیدا یاب ےہ هو ےل هاوو ی تبت کک

 قم هی سر کسي قوت ا عع ور کب لال اک
 شرم وکم اکسس او اےس آس یمن کک تما یر وا بات وا رب اکی سرد ردا ےہ

 رت ےک سا سر ود یکے نے بانو سن وت کک کا نب نیم یم ےس حر
 ء کے وب ب یکے روا یکے سرپل ر نع فرصت

 07 و

 حک ورا کام
 ےس پر رپ یر مہ 3ا

 ۔ ےہ ایر لون نات ےس تاپ ںیم سس ء انا
 . ےس صبر بلا تسلط لا
 ۲ ےس کرکے لا ںیم نماد ےئل باغ »احلا
 ےس کابل تفت سا ء مم
 ےس تقارصٍض لد/کو ردا لورعو ور کا « اس

 ےس مربع لک کن الطرد نرفاخ ء اعلام

 ےس _ترملو بل 2 بل« ماش

 ےس یارو ایاز بات س

 ۔ ےس رم ىلا بالي لتا
 بن درگ مبل ر هست دهه دوو مر

 ارت ایه رک رام هرز یکی جد باست سض
۵ 



 ل رال

 وو نس سیراب اصل کر سم الف تک
 ۱ تور تریلر کج نر کنند نو 0

 ۳ ےس یر وا کل وا تاغ ےس تربو ایی نارد) لار بت رآت السی

 تیس سر ۔درکر مک ر یر سنا چاو اب رز راک هتک
 لا تقوا نا کا ید تست هر

 اکے وے رے یمن ترک ان ری رک لو رت
 تم ور تار و تفسیر رد مر طلا کر
 . تیر ازات نکے تازو تخل ںیم تند قفس تین ا
 تبار فید دفع تان نگر و راز
 ۱ لب لغو ض حمیرا لک تم طعر

 دز مچ لب بجا < نیا ترک زر ےس
 بلور دا سیف اکں واعدروا یف تابطلخ کیک تلک قالخر روا ےس یب تعرش

 لا تی بیا ناسا سیب تبالغ بلا ایمیل
 لر ن بع ماس ےس بس ن اردا ٠ کرو ھ کد نایمار زاد تک اف رردا سکس

 ببر رد ازم با متر مار رد فل لا بت کب ج تقو
 کرک فر کک اےک دم کیر کت اغوا
 دره یا تورو قله که هک اب باد لام سام ہار ےن لت
 و بلاتے س تور یار وا خلا یا روا لاز یاهو ںی ے از ےس اے لے ر انا

 گرد را سو رور اب ال اهر سا فس تررغ تست ضرب ا

 تر ےس کن شا ماوس م لوت ےک ت مارک عصر
 ۔ ےس ترورم کے ما ٤ ورد ایل را لس



 4 ۱ 1 رم

 ۱ ۱ و LILA Ll o و هوش در عد ے

 زا لیبس نع آر اضب ضر ها نمک عطت ناو
e 2 4و ره  

 كر نیت نوری ناو طلال لن وعر تينا
 ےس زنه نیت ملاپ تاوه و هليو نع ل ضب نم ار و روم 9 رو و رو

 رگلامو ترنم هر ن ولو سید
 مارک صفر ولوو سا رکد تار کالا

 لین اک زض ام اک

 نویس نا ةنِطابو رول اشاظاوامدو
 رکی لر می و یا

E 
 ےگ ہ7 ےہ ,ER تو 9 ےہ ےس

 هنگ سکه مه ا ناد ریکوادا لا

 کک کتی سر پے ل روا

 2 ۔ س
 دس م ےس



 دوا اکر ٹپ وف گن عر ےب کر ر ںی

 بوخ یب بیت تال ےئل اک ای ےس لکا نرم
 کیسا کر ردا ےس مر یب ےس یک ا کرک نا

 بنز تیپ عاد کے مع

 او لی ماگ تقی

 سل گواه که کارا تن لاک

 ام هر رک ام ےل ےس ا۷ مک رواج

 له 27 ان کک ا کام اےس ےک

 روا ےس یے یا ےک کر کرو کلا

 کس تایپ نکس تب
 زنم ےہ

 ف او بوتےس ںگر رم نادرعر اکورد شب ی هم

 گرل چنل زوم رپ تریلر وا تولبار و



 2 رس
 مکا نیلام

۳۹ 

 یک ار نیلام اھکت مس ات ا ایلز ما کا ریا

 ل لولد ےک ندر ےل نط یش راب روا ےک تا

 ۱ دو رب تیم لو

 داد ےب لی یورک ول یر کت عاطا

 تار ایم
 4 ٠ 7: ےس ےل
 راض احرار اور خم ےس ےن مس 2. ےک ں جے ےس تما ا عن
 لارنع۳ ولنمن .ش تعاطال رود ںیم تحل ی ریه ہہ کے ئر ماو تعاطا

7 010 1 2 ۰ 

 ست رر ےس ریس رد ااکلم ءااھی تر بم “ درجہ عج راحعم ےس
 ۔ںٍہ ےک یب 0 تاراض ااع ءتماراک ا 1 شیورلج ما

 0ب
 هو گیم

 ورب کسا ےل صا ضرر مع ل,
 قلی رو ارپ نزا دے اک تادابک عاولاروا لم اول, وز رد ہار

 ار ایا ےس و کل اھا تکی کس یم عم ےس ر ھجرت قہ
 ےس کفر کرم یب کک رقرع ران ےس عابت) ء نو قی ری صف ںیم نص یا
 نت نط ے ر بطا ےک ت فل « قط - سل با ءانرکی درس فص ےک س سا

 نانا ان کل ئالدروا تاالعرکس ںیم ملا ارد عام یسک فالخ ےک کند مج

 دسر نظرات هند سر تہی
 رس وے سک ہا ےس بسر دا ےس ماع ےہ پس پروا و

 ھہ



 نال ٰ
 ۱ | بس

 شو لر عج راضص هستم ںی ترکی سہ ےس و ہو نسب تک جد ناجا | ترم ےب کی کا فن هم إم م ےس اےس شی ۰ مما ۱
 روم صر سر وعض ۔ ےس عامر عج نرم تیام ےک سا ۱ هکر اف بس جت تو. یت ککے اھ زار ےک ولھیپں یم لا یھت ۱

 رلتعا (نیدننعم ۔ ےس ںیم تھ ےس ےن کش ساون دا ایہ رپ یو ےس یک ۱ پا ۔ےس یب کہ ہاوس“ ںہ ےک ےہ وک ریز رتب لاسر رع یر کن انا
 ےہ ےہ نوع ےس یس ا۷ ےس دار ,ےاد ےک رع ےس لاف ا ےہ
 : سم یک اد نکس ترک حب نفس فر زک

 تعامل لر

 تبریک خاطره تن تک یک اا ارش عرق ےک تدابیر ب کپ ا
 ےل کش نب ور اک کک اکل ب ےک آں رل ل پس ایک کے نم ےس لاھت ذاکر ا
 یب ےس روک ن اہ روا ےل ہک ےس ےسز اوردرچرپ تم یاب ارزی ا

 یک لا نکنیم بخت کا کجا کردن جهت نوت بشر تیک
 نمک یب توا یس و تاو لا اد رک واد خر برا با دا یس یک ع السا
 ےس و قے ورئاروا ےہ گر ھم کر تا نر تاب بسه مر

 ری روط صعاخ ےن رن ادب ۂ رخ تما رب سا ےس ار لمٗوا ےس کو یکے سد لا
 ہا ےس معاف رخ تون سه ور
 ےس ۷ تراک لا ےس بد کت ربومج تیک ن اردا تمون ات سیم ناش دد کک

 تیار دا ےس تر ںیم تب ای ںیم تین ۔ےہ پام ؟ت اف را تر تیر
 تعاط ےس جو یکت بای ںی تقام ۔ ےہامکہ لغ اک شا کام ری انب سا. هستم

 ند ی ما لس

 کئے س سا کج کس رپ لرنشرالعیظاھفا تین اظ رب رو ریپ عضو ےس تحعاطا سم نار

۵۹ 



 نےاس
 رٹ مت وس لود اکرم هک توان بد کم سم هاو

 رے کاو رک اعلان کردا اجلا ن کش مرضت ی سا ےن ہد لاربع ےس
 سرکه رد ایمن لر ںیم نک رے تاکی تمل لکت ولر عرض ےک ترابعلا
 كر نا نخی دد هس نا ردا رکن اہر ا غ ٠ تج اص ےس س ر ردا ےک رج کر رتپ یک
 زرک رخ ضد لا رک کرد لا کشک تر عرف هکزع اس کر
 کت اطهار آخ رک ملت ترور جد دی
 .Jose مع لی لو طبس - گن ےن لت راب یک ار ےیل ل د 77 ےک اب
 ری سرد تواب کج لر تا ايد یر ترکی کد اس ها سیم تابع کک س
 هو سی 7 رخ مر کار یر لن ولاا ھچ ےہ تا یکی ارب ےس تاذ یک

 حس روا عرضن عرتخم عزوطد تباہ کرد دامعا ء زاینوررنن درہ عروکد « تماما
 تارا. ےک ر ال وب ےک س ا روا اد قمر سس اهر لا نان زا منه

 2 اب کت اط ےس جو یک وپ لوس یک ریس ےک تا د وا ےس ای کت اط تاب رسا جم

 اس یر کس لا ۱ ےس حد یکے نرس لوک تاک( الہ رت ددا
 رہابرااب ں وہ تی الو بای را «دایبج) بارز ںوہ تہاور بازار یک ره اوت ەد رې نماد

 نر ںی ت اا نارد ےس لر ت کم ںیہ ماکت رم ناروے دا زا یب تعط 7 تس ص ۱ ۶1 8 ر۰ ما ۰ ۰ کی سکت
 کدرع تشم ی رب س ںی ں ف الرو ا ےس تق اط ر اط اہ ت عامر کہ ےس ۳ و ۱

 تگ مهمه را کس که اب کی رھکت اب ےب لیس یس ےل سا ےس ت اط
 ےک رک پاک سانپ ر رد یارک ایر چ ےس ابار لات ےک تیز یز
 رجم تکو سف یں ولاا ںیم ےس عمم ےک لف ب د کک اد اج ردا ےس کاور ےس یت

 درگ اف سام کر صف ولو دان کس اس وا تنم کب یکسر ںی اپ ر 7 گرم 09
 لپ رعےس نشر یک تی فر تست اقا هل کشش

 کل اک لک نره چهار کت ریبن ہار یس نوک سرد کر کد < 72 رے ر ا ف 7 ۴ قلی ناف جز ا اھجرپ انکی جب خو ےس نال ورننرود یب ایا. ےس
 کف ۔ ےہ ہار

 بے وا یت ےگ کت اا کلا شکر کدی
 ب

 ا



 = ہمہ ہ٭ /

 یب لا ایل

۷ 

 هه ںی ےرآں ا سان علما ضد اد رب ام 7

 هل لا نر تیک ی بم سرت ید و تم يا

 لو نکاتی ا J لر هات فست و رپ کل ول ھی کلسیم

 سل هو ًاشعم ار ی لر آه باب 2 رد درک رش نیر ںوکب لون! ے رو ر أ
 rong ص6 ص72 هو رای وود کک پتو

 رکپ ال ےک دام ےس ید ضر ےس سہ تہ ب ۱

 77 تکاط کر رس مت ام سن یخ لرز اےک ارم کے سہ اچیکں درایو
 و ید ترک یک ا پارک رک ےس روت کوا ب تار وقت هدر لزل

 لا قاب امر + گور سر نوک ادا سک ای د ¦ أ

 ېپ دد نگر شن نیت ساس ایکس ما ےیل اق دا ساس امم رشم ۱
 E اس کسر انی ہالی لاخ کس هک ب 4 رج ردا

AL ۱بی عمار یز لمصر« نل « تا تم  

 مقوا یک يا مس تي سد ںیم بمب نوت ساق ۱

 روا ےک یک انک سار ےس نا ںیہ اف ےس سا پل” ےس نام ےک ارج ۱

 جیپ گے اج کے پار ملزم ا اک کپ کوے یرکت و
 دوم ےن سوکر کس دو ہے ےس ادرک پھ پا ہرا پس رد ترص سار ےب ےک

 رکے اچ اند حس ترسیم کا نیک 7 ےس ایک نو تایل ۱

 ےہ کرے بن اہ کار نوک ی ما ابد لو ےن رپ سا انے اکر اک

 ےس میک مے رن یت کرے ا چم کرد نیم زی اچ ۱
 - <چ لرد انس 

 جا مع لار کنگ یک ا تی
 ,fe تلرش اب و ےس تل ۱

 یر ار بسم گیل ات رک بلے یاب تیر ہک ل زا

 تست بسوی سس سس ر ماسال غش توانا هل
9 



 ےس

 ما ۱ ۱ نیل
 را نرگس امت رکن کع قو سفر علت با رب ۳ مر ھے سرے کا رک

 ( موررو)سراف سضنود ںی بن نم ز ےس و توں اکا ا تام یت العاد ین گن ا
 ات سرچ تری ول نره تلف دا پر رخ تاب رار روا ت ی کک سر کن اک کے کس قارچ ام تیر بک را
 هر« تمبر » ست
 ) سل سرد ےب ںیم 1 را کرک کا تالاس ےک بس نا “¢ و چر دادو هدر دا
 ران الضااب یر ص قصر کوب هزارن اک آر ےب تلاع ق افغا یبہ یک و ےک
 یرامف ال یک ید یب بت ین اض؛ ےس رد ۔ اھت ردد نر تہ نر کرا اک 7

 رب رک تقارن زر کج لک نخ هک سا یم
 ےس اج نال بش کس کور سهند گچ 2پ یت نانا
 بش راز رور وپ ٹی ر٣ زو ارخں م یر ص انان یکی راب رب یز امر کاذب زود

 ور تهیه هست اهدا اک
 دم رک شور نگر جت بم مات رکن ورا
 حر نت یر پٹ 0 ےک ےک کلک اب و ںیم نافوط ےک .J5 تلالص

 اس مو نور نماد ےس زن کد لح کس اردا تالاس ےس ابا ور اپ ہوس ا کے ےس یکے ےس ال ےس ہہی هیلرکت ابن ید صرافی ےک ےک ر الا
 ےک ےک 7 ورب ےس ںی اینک اف ارام 1 تاک ےک کت واو تل اعور
 اس هاو لار وا نرم اس دا هتسنر ۔ےہ کر ا نار ط سا ےس ی گر منزن مرد

 برم نا یم ےہ اھت ا ہر اف زمان ےس تورو ترآ یکن ادا ےس اکل ا کں وکوکر یل ط لا ها تارت د یر تیز تن منا تا از وال رک

 7 ۱ ۔ےس ےن
 حج ےن /تم اور بزم تد یال ارد قدر ٤
 مرد دار مر ےک ھے کے ن رب زر که مهسا رکو ےت

 ہ۲



 ےس سد ۔ےک
 تما روا تل کن دو ما ےن راتر یم تنطلس تند زوال تل فباوخ و حق جز رم جردن کر رز کت ان شیدا رپ یب

 سے قل اک و لک سر گل کسر مل و تم تر ںی ریس اھ کلام اک . گم مک ھ7 زرداد رکا نر کن ا ار ےل
۱ 

 ی یش اک ق الغا د بین ناار روا هرز اف را 7 محترم هضم شااسرگن اه با لا حر یر ادا تیل الہ ل د اپا تامین یس سروا ںوزتب ردا ر سا اےس رک ای سو و یر ندا کی ورزاہروا نر تی هر کس درا رے سس کر [020 ور عمر نر هل وب را اکے کیو رور روا ورک یکن رل دای الغ ی هر ےک الوردات ال
 ۔ کسا رر اصر ب ےس سر ادد س نراس ںی لا ےہ رپ لک اصب دا ےن ییا اج ے یز اب ےس سرا بذر طول فک 7/2 کج نور لاوزو لرش ق اظاردا دن: کری ی موز خو تل درهم نگر فا جر

 را نرد بذ یاب د بکار هر قرن يا اسان و پل کام انک انس سذ ند رم سرک پیکر کپ خرد سا زاود تی ت لپا نا ےس ےک تام ۱لا یز اب بہر تی
 22 مار دا کریک بر ٠ ی رر هو شداگی دط کارد ا کیک ۳3 ںیم تم ما - مت دا

 و تہ سس 2 لا ۱ تو ےن ا ےک و EDS ر یب لا ولوھن

 ۱۳ یے



 4 هم
 هر مک طنز وا تا ی دد اپ کن ارس هرز آن کر
 ٠ ۔ لر لوقو وت

 رج سرخی 2 رک کد وصی ضبالاق نمرثکار کلاس تری اسم اه نر

 سی تفت الف نی رم
 رو ار تیر لس تر کار کے وب روپ یل کی ےس تراس ا تاب ی راد د

 ام یر تہہ ام کن وتو رک ذس ار واہ نونا مدربا ہود کادو د ںی اتم ےک
 ےس ر پل اع کت سد نر جہل قر م ےس تیل ی درع سا تی رردع رب ںی سر - جم
 ےس نال ےک ےن اد ےس رت ےس 0 نهم هک تو ندا سید | تر لس

 هر هم هتک ایا سل ماعردادفا جیب کیں امی

 بتمن من جزا تا رعد چنان رم
 ون تم رخ بهتره یت عرازن نایزد ےس تلک درزی سبک

 ےب سس سیم نک رخ یی فور ےس لسی ذ کے را یت اج
 ےس تاع ی دابر ار کرک چ ا رر عات ںی کسو لع ہی لرز ارو تعتز وارھ یک ی
 تعط ایک ف ےک رتسا لب دارخ ارد یگ اوت رکے سیف تل ہو بی سام

 کک تاب سا. ےس کر تشیع ف کل ی عن سا مد اهن ورد
 اہ تشر اٹل او عکس اخر اج سردزک ار و یک ذا ماس ےک تلک

 خم سم ترک زوجہ کس اپ یم یب تلی یر
 بدلا فص ت ال ایہ سی ماظیس# سم يه ضمن تا الخا یا

 ترس هستید ا ی کرا یس سا پسار ںی هک
 شیت لا ۔ےس اہ نا رر 7 رو ےس ل وعر د د یک اہ ین ےک 1 اماکه ےس تال ید ردع

 رکے ہ امن کر درع ی بری سید اکبر کارو لار لولی ےک کر اندر

 تم ھا کار آر بس کت رب ےس ال ےس یت ںیم ےلانم ےس ترک ت یف
 تیلقا مت نکا ترتیب هتک الا ےس ےک لا کد سل ۹ اد او 1 0



 نسل یم
 میک

 ادا شروطا تیما ترک کا ۔ ےہ تا یوم ست ےس تتار می رب رو بی تاکید حتی هو خاک
 7/7201 /وو۔ مکے امر رد ایر سیکس نسترن افرا
 و یر نیا تیکت نایت کوک او PILE رپ لس ارد رپ گز کتک رمز تی
 مم تہب نت سہ تی لب لرصحاتفارصو حل تاطاس ذ ضوارمر نرتب ی تک ی دوس چرم
 مرور او ار فصل تا ا ری یگ ارین ین اروا تاید تازہ ےس J امہ ےہ نام

 دزروا تلککر دا تاعزا یب اب ےسد فا برکه سر روک رخت ابری سک |
 مت تک ٤ ام کتوں ا درک رس صوت ان ضا
 ےس اتم دا ادا تل دارا | نی رس ہو ےک ےک ےس ر ہو رب ته روز هپاتیت شر نگر یی
 ےس یکتا کاخ یر فکس هو رس در ےک س ا ف تع وا ےل ت باصا ساز ل رم نامش یون ایر خر دا تاصئاد لدع
 نر زر اخه تایل ناز سکی ش سبک

 ولا نرو لب مومخ رب امت رم تساطخ دا کر ل یه ےل
 رپ ںولیف ےب تعا ںی ر٤ لید ںی لر ضا ےک ا تاخیر کس ادا ےس ر تار اےک ادو خطت ی دزنا ہما فطارکد لایا یضح ےس نانا
 تر سر علم ی سیر وا پس یل لاب تإ 0 ہا در فر چرم بسا ےس تب رم حرم تاب زر ناض؛ کو کہ دالع ےس اروا ےس آق داص تاب یک
 تے ست هر رد یی اسد رود ی
 ا طب ابر ری اف ام اس ر ۲٣ت اعد ن رم دا ےک

 لا لب لوازم روا او الخ اے نان دب ےس نیر کرس و کہے ےہ مک

۵ 



٠ 
 ۲ 2

 5 و ا

 نے یا

 ے الا

 ۷ت ای لا کر 4 یس ان

اس یر کے اکر ع وی
 ار شا چودا اکیس اض الا قرف کزن 

 تاد یہا تیارو رص

۱ 71 
۲ 

 ی
 بر و

ا تاک ہی لإ ےس شولو الخرب حر فط
 جم ےس جنر س ام تیا یا 

 بک
 ی 2ھ :

 ہر رش ع ۰

 سکت و اردن سا یم ےک یز نیاز مرکوز ےس

کے کس ںین کیس ر
ری سایر واتا ےس کلو 

ایا ںد لاذ ںی ےس طخ رز ات
 جا 

2۳ 
 ا اھ فا یی ۰ هر ہش

 71 زر تکه ران مو رخ ی تاراۋ و اےس ذو مکے شرر کب اتنا

 - لپ عربي یو یک

 نفر داروی
 تین رپ حصیری تی

 بارها تاشو نا هک قا يا روت یه تلخ ےک ۱

 گو لر پس رم از ےت سد نرم
 سم تستر هل سیم ا هل ےن ربا راک الضاد بز

 تیا راک پس کاک لاھ ت رب اٹ ےس سا ےک س چپ درا
 ےس اید ٹوک گود یر هل اس سورس مارا اٹ ےس بس اک فر ج۔ ےس ملک

 کراس سر ےس رو سلم قبر با
vıطمع رس تر مو رپ ار لال یب یک اکیس س  

 ایا ںی ا اتم ت ۔ ہچس رپ فتن سے سدد ھار 7

 < چرم ور هر لر بسر
 رخ تیکاح۔ ےس تحزرصیکس ا اح غصب ؛ ثوردضن کتی هری ۱

 تند نر نفت لگو سگ کرم او
 ملک تانک رگ نکی طس این رو | لپ تسمه خار عی

ج جر طں ئے سا ہد ےس اک ا بس وو ےس کوس ںیم سور وا تاننا ںی کمر یخ
 اھل سم ا

 <چ رگ حا یب سر ڈا کت یکم هه سرت نون مک
 ری ادا فیض نیز ترک ل ےس ن انہ سر ال مک نا

 ی ار هک هراز اس سی لا تا هو کم ےب براس ل البن انا ےس تج 1

 ہہ



 نل ۱
 مم

 ٠ 77ے 272 ہےکہ :
 ۔ ےس ایک اک تلاش۱ ف رعںاہم کھ 1 ۶ھ سلب نرپر الا ا تب صخر سا

 نل کس اردا ما دش
۱ 
| 

 تاکید ےب سا تیک مارا سکر ت یاب ادع ےک لارسےرلس یں ای
 ¢ ز۷ ارعناونطدا رر نو حبش نا کسے تک روا سر اکیا سد یی

 تو تیر وصف اخر هو تری کنج لو رک تا
 ککے ہا بس طر میدی میخ ور وا ںیہ عن یغ دام رک کالا
 ۔ ےس ایک ایس یکن رسم

 من ار رم یر نر طب عید کد لس تقی لا
 تي زی نرخ کر رم نیقیمتمچ- قرن

 یت روشتردرن ےس ےس یک کت نر کن طرب نہر کت اید ا ںیم ےک ار دا جم
 و ارام ساق نرود نی سرکار کد هدام رک

 نا ےہ یف ےس یز ا اار رحت س ا٠ی سین کہ ای ےس لن عا تول گرام
 نرگس س ایک تل تے الا و ۃجب ساّيلا 2اذن یکدست سارا سل و 7

 رب لس لا ر ےک ر ں زند نا ۔ سایکل النسا ےس تیب آس ارپ ات حصا
 َ در لر لر مع تن کن ام ضس ر روا تنس

 j اک ل |. حس تیضقاوا ےس تابع اظ بس صفا کی دغا لص ارد

 د ےب ت ی ےک شوک
 : ںی افر سیم نا لاعلم ا یکر دلا نیم ا یتعافزماع ۱
 کی طس ےس بل اکن وب ور سم لد تشک ناب مکے ماسک ۱

 تک وا ےس لر راب ران نود نا بل استر 1

 مرا ےک عشرے ہود کک ےس سیم ںرلود لا
 : سم تھک یہ نل تادرفم اینا بخار اار دا

 کرس یف ت مئالع بج چمن سا لا رے تم العروا ناس
 جا ال

 رپ ںی کاک در چر دز ہد ایر ترہجر وا یک کے

94 

 س یس

eس  

 ی یی ام ۔-۔-سہ

1 



 هر خام ےس رو رس پیج تی بج
 ره فجر چشم سس ری رو
 انس هک و رم سر لات ان آرا اس اتا ےک ر ا

 - لوح لب ںو ولا ای ریہ ز عم العرا
 ےس نا سفارت رج حس اک جارددرتس من

تاج سکیم نل ہد رک سم تے نم ےس سکے ںیم گرو
 

 الام تایمر کن ٹیچر وا ےس رپ ایہہ ےہ یل ہو گہ رب لتا

 ن تی یدانردا ان ںیم لاتا اکا نغدی سرور ےل دس یر ےس سر
 روا کر ت رس ی کلان اصن ا قت ےہ ےک ےہ ارد اعا سس ا

 9اب زن ار نرگس یابد علما« من
 ناکگر دا سیہ نص ےس ترعع ءںیہ تم ےک کن ںیم نعم ےک نقی ےس ای رپ

 ۔ ںیم نص ے رک

 رت اکے نمک را صاف یس الخ ےک کشو نبل نان ںیم تزل ت
 نیب نم ےب رابمع رس ا ےہ نمود ےس ا مکا یت 1 ناشر کل روا تا

 رر یخ اکس سا ار ۔ ےس سم عج اس ےک سرد تمام ےس بس برا مل روس

 کا لعن رعت صب لا ںی دد کک اد نوکر دا پس لا سیم یو لع ناس
 ۔ ےہ ارب لوح اک طس ار اب یک اکی را کت ابللعد ادد نا لایا

 ترس نفی مر نا چرب حس طبل
 سوي سا رب رسا کارد کی ا تفکر دا ےس لمحہ فورد لو

 فلا بنام کم حس ا عام بس گردان توت شرک سارق سیب نا
 2 ےس رابغ: سا ۔ں ےن خرکج یار گاو درک جرم اردارآ س ناک را

Nsی واع ساروا ےس سا تم کر ا  
 ھکدا ےہ بکر لو یہ سین قد لال رکا زس ہیچ ۔ےہ الہ یم لت
 گرامی ترس قے ہا لرز ےس کش هاو ےل کک ی کرک س عناد ناسم

 کن لا سکن اص امی ےس نین ےس سارق سد



 رفت اپ عق ارم ےک کیری ےس راففا یرف نیک ںیہ 2 رمرام تم | اھ سم تاعالطص یک ےس مات لاک راے ما کل
 ںی ں ی ےدا ےہ ی 9 چوک ج کنار ہد اناج اک طبس تب اسب از ےک نق“ داد ل خرجا رز سر رشد یک ےک امہ

 کد یک ای اروح معرکے کار ںی ےب ےس نرد
 صمد و ضد اا وھ انا نو ےک تر

 ۳ ۔ ںی ےس اف زکر لایا ترس نور رب کر تک جت زم برد پی ترک ا جزا رپ لک i ناز و ود ےہ کسر باد راس نا اس هستید تاک لار لس با نیو خرد سیر یب باوا دردا ےس ےل اک وچ ر ےک سب صار د ا ت آرا ر یہا تلل س ںیم نریم روا اص بلع ۷ ا ہلا ھر ابی ادر نیب مک ےس مشا تد آس یکن قے تم ںیم یا
 تا نر هد ےن ےس راس کدامیک

 اس سر سیم نیل ی کرس اک سج ےل اھ ےس زم تاب و کر نر کتک , نی تار هزینه رشت - ید مرتب یا ںرمکت و رکے ےل ا فر یی
 ۳ ۱ 8 ۔ ےس اھ  أم ر
 ور لت یا کر یس روا سج تھکن اظ کیسا ےس اہ رک ت اب کرکے س بابا چه تب رب فلک ہرلعمطےس سا

 رپ نیں یم یل اظ د انزغ د مرام ٤ ںیہ ما لر تسب منا یا نسب ی لار اشنا ی ترش ماسک کن الا نیر زی اد ید گچ همسرم ہہ رو یملام ضقل ال
14 



 ل با مم

 اروا ۔ ےچس یک ں ی تاش
 رس لب کی کی تیلپ ی قاغا ۔ ا رب انو ںی کن اا ےن ری ویک یس
 رک لحن کز رک بدر ضیا
 I نار ایالرِّۃمء دعا ںی مار نیغ اہک اورایک کت الغ ےک یر انب

 روا نیغ نک صر کا کد پان وک لم دات ماننا صراط
 تہ اد اک بکھری( دا ںی اتع رکی دواب ےس بس ردا وہ نری تاس ایت لئ اطا
 , ںؤ ےہ اوز وسن ب راک

 ساروارکا ارگ سا شا ترم ےک لالا عر باک باک
 تہ اا اتے ا ایات ںی ےک دا ےس یک ر ضخ ےس خیل دا راک

 صاف ےس ین ےل ےن ی یر اا کک یک کدی ےک س ١ ےس لام ساکس ارد ار کک
 گر ےس هرکه ید پا ن فلک ا نم ارامو یار لع وكلٹس االف

 ۔ لوپ ںیہن ےس ںی ں ولاد ہر اکا ںی دالر اتم اپ ںی
 کل راررصرا تلہرں وہاب اپ ءااہ ہو چپ“ ]لک نی ےس اش اکر ترحح

 للو وتفرد املہب اکے لررج 2 تل ال اخردا رس ےس باجی پا ےاروا نط

 اترا اےک بکن ہت ناربکت رص پس اکے هو رد اس ایت تست ور تور
u۱ ۔ےس و راشا فا  

 ترک لعل ا نار کد ایا تام یکے سم
 ۔ یکے کزکایکں یم تمعایق رکا اج سیم ہو ےس نفاوم ےک
 رسو دوم تحت کرنا بات یم یف ا اں یم یس ود یک ےس اپ ا سا

 ل ندا ے کدر ںی راب الل یں کپ ںی لا باتل کک کل اڑ
 تفسر نار ب ےس باغ ےک ی ارو | هسته رد نا باک

 ڈر ارضی ےہ دا رصلم ںیہ تی یو ا ۔ایک لے ال ای یا ےن
 ۔ نیم هم ہو سیل ونک نور و ارم لر ےس راہے طو

 هند ںارر ےس نیم اص تاس مروان و اےک یر اب تایر تر

 کور روا ع ار باہ ۔ اتم ٥ھ اہکن نواں وتا نرد ملت یو - ےس اہ ےےسوارہ
 سم سس. ر یس ےس وسو س ام ۱ لم ہد اھ حد سا ٠ س ےس م م س س س

 ی

 سا هو گر تفکر ان



 ناس ل
 0 ۲ ری او وفا خ چ۹ ۰ هو ۷ ےر تر ےل یک اوون لی کرد

 0 ور سر کت رال نابل شر رب ننه 7 ۳
LEEطز رر اک ساجدا اما م رس يا. چسب تم پہر دار تاک رپ  

 کز کر ترک اسج ا ۲ 0 تر

 ۔ لا سن تا ےس زی سکے یر کبک ا لکردا له از ںی ے لاس کے سہ را ہک ناک جن 7 کر تن کو قا
 ی لجن رو سلام خدا ےس نیب سا ےہ ںیم قم ےس تر یر لو مچ هلی نکا ا e یا َ ےس ےل بلا یبہ و حس نل رام وراد ک تالعامر مم ےس تیل 7, عش لو کلیپ تای رک تند ده ساس دامب ےن روج یر ار حل نر تم یی نیر د fies ےب چ اہے سرلا لاق اک ےن یو دزی ۳ ا> ید تار سام تیک ث داحا لپ اٹ سین ےک اے د توپ زر وا ان رو نیت امر لاین اد هد ےہ ایکے نم بار مارا یب روا ےس ات ےیل سا اه جم ماتم نره اس وقالب مهتر ننه چدن نو ی ور کچ لس

 کیان رسد اِ یر هزیاف | سری بن ے ی دن س 7 رر ۱ ۳ - ساز
 یر بس ےس نس درلأن اضا e مس ۱ رآ ےک ر کرک ںی تا لیپ دامت او ٹیرع ٹرھبردا ےب ات محی کو اے اسم
 ےک آر نر رام ۔اک کیک ور ہت یھ ہم نرم 1 اش 1 هارد ا ے ےل سکے یو ملردا ےک نیم حس هر سن رپ لس بان لک
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 تام
 کهاز ںی ترکی امانا ںی نہں ےیل آر ب
 مکہ ارپ لاقت ںاسیباک ےدم ٹوگر دا سیر ینہ ےس تقیحوکے وور بہ یم کک
 کتک کر مک رپ ےک سن هر سس ےس هستی ترک سم لول هد نا

 راہ تافدا اسب روا نو هیت رپ بای لب زلآق رصرله در ےس نر را

 راز مس تم ی یر ام ےس ولعب ےس دک یس وپ ی دا کر
 لر حک تم ارر لا ترص بدو از آب اب یا ہد کت اب وک نر لم نہج
 هر شم کرہ ںیہن یہود ےس کر ا ودر ی کبک راک.
 ES ےک بذکں یم س ا یوا لر کر کن کج لنت نا بزلو قرص جو یک
 لا کلا تسر هکر قو ها راک نسبت کش رد رر ووت

 کس یم ےب ےس تاب نعم اس ورکس یم کسر کپ آہ وہ د تسر دال لر ناب ےک

 ری لا ام لام کد ام راخ؛ حرم ساری ابد ار ںی لد تاما چن
 نشر هرس را. بهت رک ا س ی لرلی ں زلدد ےک زو قرص
 له لم نر لع حر ےک کے روس مر نام سا نکے صبا
 < کاری ام لرز ا مم اہدایز بس سم تامم اعم ےک یکر نر ایر اھ ۔ سلم ےک ہک یم ترولص
 و رپ ناز لک و روز سل یخ ضد اهر ںی ج
 کاتر میسر هم دو حلم اس بن: سی سر لپ ت الامم نت ےگ اےک ایی

 «لرعتد حربہ د ںیہن ں وہ راب لسبب داص راجا ترم حاج تایم رب. ار

Jطي نر ۳ ام ٹوجردا ٤ ر 1 سل یک اقرار اد  

 يا ۔ ےس اد رک ص ہور سا ها جج ار لم کوک حرا ساید اہک

 “رام سر امر اب لد تار یکم إو راک نو سرم دردا تشلطسر تاچ 24

 لاح بلا یت کیں اک یا لاس تم رک یاو وم ےل تاللام
 بل فوم تام شصت در نر سا سا
 بام میر سد یا ساب رپ سم نہ یر ےس بس هم
 ال لوس بم هرم روا سا مولع ے س DE زا

 تر نا ےس باک لا ناله سيد id 22 حیات از 7

۲ 



 مہیا نیش
 ۔ روا تر فاکس خيس نسب نا( چ برن آل سم قیاس ضرب ھے بوس اک ۱ ےس ا بالا شوک ورز ںیم انو یک ب ارد ےب بلک لا نار س الر لےے پے تر تی قادر رک روید ره تفا

 . وار ار چآ (ر کراس نل س تکیہ نلاقد ٹر روا ےہ ترا اک مد ںی دد ےس کت حرم یکن می تم اعم

 کن ورا ۳ زا
 بور سا کردا ےس ار کان ےس ہار یکس سا ننرککے ب بک باز شام ۵
 لک رس برزیل تا کج

 را حد اھت ےک ےک ی ب ن نا ترک اردک
 کن ا اپ ےب ب اإ ےس ےب ےس مقلس طا صرجم س رم اک کل ئاہدایز ےس تیل
 زو تا رب تیکر وم و ۔ںیہ نم اکر تل رس ےآیئ ام برما ہد ےب
 طاب وں م ےب ےن تونم لر لو نر رک آکا حشفار بز ےس ںوک 4

 تارن ترور ا سو نمي لر کای اچار
 مپ برای چ تع لک اس مہ س گس سروے فقاو ےس نل او تار کر ا بجز و تل یر دا تاب وی تیک 1
 وار کن لم خان ےک ہظنافل یر دا ما “اےک یا ےس ےن روا
 وضو پر کرک ود نم شہ کے یہ ےب بما یر انا
 لا باب تیاو نوک الو تر ےب ےس مار سک سا کرک ےس رکا رتی لرب را بم
 هر دا" نر لشتریلغ| هر مای رزین هر لن ا ےہ را باردار رگ ازل

 بیا تیر جیپ له ته ارس نا جک
 ی | کس لار یا عت ساما ہو ہار تس کد و کپ
 شا بجو رکے رم هی کن را ترا ےب ےک ں وو ف تیپ لم
 ۔اگۓ کیپ نام ےک ال کما کک اچ نقار رد

۳ 



 و
 ےس یان ابرز رز وس

 منتقد ےل لے ہر نہ کاک کاب ےس لورم انا -. ۹
 معين را ره اکرم اکل ا ۔د ےس نام نخ حک رر
 رم تیمار رک کرک متر هرکی لس هرس ب سک
 را الا وے هک درد هچسارپ رام ا هر لع ںی ےک ماں الکل ےک مم

 من تره کار ںیہ تیا ا باوجساکس ۸ ےس تاب بیج ناب تموم هل
 رک ین لاک لا ںیہ ےس کان انا تیک ی سقم
 بر ساکن اتکا یر ی یو
 لو ذا کد اھ رکےت ںی رتا ی ولسواک مکر مختل و یم مار
 لب چپس السوس ارپ ےس ما ےس س اوج ےہ تلی کما »نکا

 Mor ر ا ا
 تک ےس ررکےس انار کر کو ےلع ٹیم فا ےن لات شا طس ےس س ا

 ضلع کئی پاک تما ایکن ا ۔ںییوای لک مک وو کن کے یہ یبراع ےس ںیم یب کوا تلالضر کک

 تپ سسا ںی تم ےس ناروا سرکہ تا ضن اضن اکے نم نایاب هک مت تا

 ار تن ےس عا رو تحاطط کت بنوا ےس ال فیل کرے روتر رک دری یک
 اکر یمن تہب قرار قفس اب .چ یک نقش تم کیا سا
 لس جو ی برس وضل بروا بہا فک اہک کرہ واہ ص اخرا بج ن لک
 هجا اهن رپ بال تروردا تمہ اص اک اا PIA ںیم شر ارباع

 درو ]و عروس هو «< این ارس سا سه هست لر ن ب

 رےہ ےک ےب ماےنا ترک درب لر ابر دا ےک ےرکت ات اب 2

 تر ساک ره سا ر تمي ر ن تست نت مچ چ رشک
 تب ےس ایک ید ےس ما کان ےک رت ےک یی ورا سيب

 ماسال یک توا ھل



 نیک ل

 مر

 ناال
 را ٠ وم 2 ھے ی ۲ کک تر رت ا نالوا ےس یک کک giy یاد ا ا

 جود رک و 7 AL ناک نار سر اکا اوو فرص ےل ٴ ا سوکر رھی س یہ کپ کا رب ای ےن UF و یر دک کار سے س ار و کک اھ ایان
 سمینار را یر r چور ا
 لار کس 5 e کد 4 ار ج 5ک
 کک يا چانه و کر قره دا هو 2

E OEهد ها هر رپ کت ابد  
 NS ام لار ور ما ےک نمک ۱
 ِ می و اں یر بد

 اه

 ےک رپ الع ہو سیرام مکے جج روا مم رستہ ےل لو Eb یک ا رکے وا ہور پ

 ۰ ضس کر سا 8 ۴
i 

1 
 لا ےل ارے س س بکن ر ےن ں ولاد ےک س کل تا یک لد نم نکس تاب

 NL e ى
 ا سبوس رپ ب ر ٤ مادر تر ضروا ںی اا ایک و و

 راهرو ی ورکر ر ر هل یار سال مار دا یک نان رپ لک کتا اکر ود و ا اپ سیم تقو ےس رک
 مان یه تل ۔ےرضم ےہ فال سنی رال رل

 : رتا ںی تتار ام تنے رياست هی
 لات ی نم سا نما علل نو
 رر لیس کں وکوک اکا رے 1ےس تی : ےس یک رٹ ماس | زی را 7 وچ نک یی ض اکے ن ایکن رواےم یکے راج کم ر لع یار تر
 ل اح حا ےس جو رسا ا رک اکر پاب

8 
 : یے اخ السال ےب ۔ ہیر تس مد کلر اکہ رل ےس درا ماری و
 2 ےس سما ےس ام ام را ویا اراک سے مضر

 تنا رم .٠ ت
0 ۳ 

 کپ 0

 دب وز بارت کی ان ای ارب لت ایرج عوز 7 ا نر کک لالو بج ت گدا رے لکز لایک ا ل وسر ےن ما کی صر
۳ 

 5 شکر ا الر ر سرک ہى َ کم ماس سار



 ۱ 4 ن ست 7

 ٠ رپ تام تن نرئ اک انکل ورقوکی زید ید عنو لسور مرک سید زر رک
 هل ےک یت ا تروم ر گو روپ تو

 ہے ےک ر
 درد بانوی ام

 رگ ایکن ےس ہایکایل مان اکر ارواب ںی ٹواکایلے لہ ےل اسقروا ا۷

 رکن | اہھتے رر ا ےسا ےہ اکا 2
 کیس میز یب رک تسر لای رو نم, نفع سا ہد ےئ الھک

 رے اجال ہک رپ ا ےل یخ لغ اور وفا لادع ہد ینا پیام کام لم
 رکے اچ احای تب وا سی کپ اہ ایک اہ کل وعلو ک ایم ب جرکےہ ےب بدطم "نو یکی کیک
 زیا طام لقخدقم ےہ لاج اہکے س لعنت اب یب ےہ ایکٹ سس ایا باس یم رھپ 14

 باک اوس سیب کل پد لی تورج رک رج
 زر هەر رسا چپک ین درر کو یکے س سات تسردوو ر2 مال 1 انها دروس

 ام لین أو لت روس کے ہ ہا ک انک کسر اتم رو ہی سو
 یت ی کل کھ رومی ےب لاا ںی نی ےس یک ل زا لیس ےس

 ۂدرریخن ہب له ١ام و زنا محو مالاو ۃتیلارکیلع محانا
 نس

 لق نم گلیلعانمصق ام اتم یاد راه نزلا لع و

 ےس ار لاو و تایمر نم

 میشع امسمتخل او شیل نم و مط ید لب ًاسرحادداه نیذلریلع و

 (؟گانجگااد مطب طلنعنا ام وا ایا اوز امیوهظ تل امالا امهموت

 نوهداصلاناو مهم

 هچ هال ررر کر کی محام کل صف دق د اف هرس اب بارد
 لیں وزر ںیہ ںی تروس یبا ہل رور ام روس ںیم سوکر وس کک کرک

 س ختا ا جلن



 نم
 سا یک ان روس تی لر پیا لو ھے اچ اک اھ ۔ںیمرم یس نیکراود ےہ یر لرز ال تروحشس نوکے ںیم ناکہ نرم اپی لاوس۔ ےس ان هست ست جس سس ھے ٹک ال سم یر سکس مه

 لنز تیل وم کا کر پرتو کک دعب ۔ ےیی اد ںی ر لکل صف دو تیا
 را ت فریاد نیک وردا پ چکر زد ضاق اک ت اخ تیادا ےک دس اک ںیم ما عن ریپ یت بہہ "یت دار کس یم تر کل سرما اد رک
 یکی وپ زم امن روس تد ےک ور ع سا ؛ ےس ایکن الخ ں زورو تے نط ان یب

 افتر یر ت ور و بر را
 لس سین بلطم ام کام مک ضد کل ول تفکر رک ایا چروررط
 نه نام کی سار وا یز ام از ٠ےہ پریم م۵ ت آج د امن دجا اللق ریپ < اپ جا رر ےل کو ا ہد کک سی ٍ کپ ےس یک
 راج د ںیم میلع هللا سا کام کے سے ار تاب دیفم تہ ےن لع فرش الو تزعت ںاہی کت ۱ ۔ ےب ترس رنک را

 دواتر را ب تکو ےک نی برا کر دز یتیم ران سنو
 ےس یک سہ حد کد فن لخت
 ےس رپ مل بسا ا ےک رک ا لا ےس لخور عزیر 7 2

 2 اےس ترش یک روا ےن ایکس بل منتر طب تل 7

 | اھ خاکی یس ٹر نے
 7 : ید ترس یانگ ید جلف تی رم چنل
 مبارک ر یر که داع الد غا رغ ں چ ل آں ددد ںی لک سا توس ب

 ر اراک رم شال تنی ست ق هرس کلر قو رب

 IEA e هل تیر سا تا

 ماست ها هل



 r) نر للم

 هه عیب رشوه تم سر رنک ےک ی کوش

 ںی تالض لاکا نیر ارا
 مضاب لپ بل سایر رس تاتو یب مد ست لوح

 رو < ےہ ری ہری ناال ۔ ےس تق او بوخ ے ET ار

 2 یک حج a ںیزچ ارب لاس لا حر سس ےس برابر دا کار یہ رسو اپ ا

 ترم لپ سرت سوز یر بوسه سا بلک ۱
 دگر ال تور فایر يک مم
۰ 
 رپ بریں یم تشرلو فو نون اک ار دا ےہ ےس ترکی گی ٹا کی رد نار ہو دم وزعم

 اار کی بلخ ی کر 4 ےک ر عاب ررر اچ بی ل العدو ےس سود ۔ ےک ہر رک

 یا ےس طے کی رھپ ن الس سج ےس
 شر وا لر اے ید اط تو

 یک

 گو ےس ای ار کک کل رف ںونور ض کس ۰ ۶ ثٹاصر کپ تشر ا تر

 ۱ لے لاو 2-۳ ےس

 ےب شے لرب مط ن اللر یں وہ نہر تر ملک دا جد سوم انکا اب اکل ا ادا

 پٹ حدر ایا ن) کت ریہ یف راے اس ےک ل امن ابا ۔ ےس لالضنارد لودض رش اک سود رت ات

 لام نر کے ید - ےک عا ہہ نم اب ےس شوخ ناروا تراجم ہرن شرک
 ا حس یں گر راس سیم ددرح روا جا مرکز یراس ںی ددرس کک

 ےن 2ام لسد ناک مٹ ےل لاف بوض ہک لل وزب ناکےس لطم

 اگ سر: یم با سسا ھی یخ جات رک سا سرا سب ایس ےب ےس انب ےس نل
 ۱ ۔ ںیسرک شب ہو رک هست رو نره سطر

 بسا کور وصتق سا نیدتعل امد وه گام نا فر
 ترس سد بیبر حک تا اکرم وب کانال سا

 ی هل



 ناال "

2 
 2 هلاپ

 1۷ یت ززل سر راس فقد یی ےن رع نا ےس الامر رتول ےہ برلن «نب نع اب م لعا وحدو ںیم

24 . 

 ھد رو اک سام
 آف 17 نے Af رجا ا ےس تول وا تولہ دز ۔اھ۵

 زن الہ ش ںیم لد روان راد سی کرج گو
 رک تنه ۔ر تم یک وک کس ا ںیم نار یکن رفاقت نرم
 نا ود سام پس ا ایکس او کپ سدا ےیل ےن لا -ںیم گری ہدناصت وا

 مر نمی دل هی یر قالخا ءیلام ای رس لام ےہ اس ےہ نام
 ۲با رم ءاز مچ 0 سدر اگلا ےہ ا نا ظفاح

 اس نادر رس ناددعلاد مش رر لع وذات ال ےب ےس یکم ار ےک ناور رکے ارد

 لو وزراچےس راذعم ہد س ۱۔وہ عابر تھک ج سہو ناد ع ۔ سر مفا ناد دعوا هچ-
 ےک ر اوا ےس ایک کک ےس نج ۷ رک رکا ےس 1 اس رفع سلم رو

 ما کس نرده رم ارگ حل متد 2 یس سا اکے ٹر
 ےن بک ج - ا ےک کک یر ودعت ا للدرس رس اور کل وانی ےس
 و اے نک ناف دام روا یئاعدررکں وع ابر وار ازای اا تلور لرد ےس 72 روا ےس 71

 دا تیم و رنج تار ماع ںی فیبر ساب هاب ترش ادم کن
 و تداسروا ںیم لا امر ددر تر ارل وتر تی ووو ینو کا نح سا ےس انب بب ۷

 AAS لک ادم یم تب س ۷ك 1 - ساب درب لاهژاورد ۷ل

 ترظو اورہ ں امت حا کن م الہ ورا ا همش نا تل مان نو نرم ما

 را تاک اف مرد سیو ماع تحتل ہہ کو ناروا تاب ےک م
 عن دل لعق ہہ نکو طابور ےس راز مو

 ما هندی قرن مر مر یک

 ا یو مس ترا هل
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 جان اون کس ےہ تو روجو یی ی یر

هد ے رش رب ید چلن بر چ هاو
 لا بلاقر رم اطس

ارگ ب روبقرو ارو سرو “مص اے اہ کراتا ر رط
 ۳ ورکس یم نم اور اکسل 

ب انچ س لاذ رک س تنا رو تر لس هی هک سر دو سک ا ںرود ےس
 لر 

 رس ی آرا جا ستم
 زا بکر اصن رس کی

 2 اکے تاگروا 9 ا چ کې سام ل اں اے نرو نسر ار 7

 طی مر آه سس کپ 2 7 ار تب 21

 اےس کر داد سک کش کےس ہی بلغم ںیم ےن نم اندر دام اوو
 راز کردے نرود رک ب یک اسو ہو ےک( زرو اورو ی از درک مت اروا لاسو

 ۔ ےہ ٢ تومان رم

 تسلط گور حسن وي

 ترس ارقام ین بوب ناورعو ن ایھکا رپ قرضو قا ا رہ لور کت روا ٤

 راک سیار یک کے اراپ ودر ورم ےس چ اےک لا هیوای ویری العر پر دار ب

 دار وپ ےک سرک یک تلاع یک اداب رپ در لقرار کرک اکر کردار اکر

 ے قل اتت رں ولاد ےہ ب ےک ارب تھر چو فک از راه کنم

e)حس  : 

 تست ام مپ لطفی اوهتن رورفکن زن لت

 بت! یک اذا اکا سرک یک مے ےس ام ایل اپرا نکرد برد سم ۰

 تو رب تک و سم ےک اد
 2 سرور یکے نم روا یکدم کل تاب ےن یز ملے ےن

 ےہ اخ ق انا ےس فقر سس اےس نا را مدد ناله ہو سا ایل رخ

 ۔ ےددرمم اورم نیلے صان ما قناص کا اچ اکا

 مس مل

 ی اا د ا +۶ <7
0 



 ما هک درر بلوس ےک اب ےس ورو نا تس ام رکں وہ ساز لاس مانا ۳
 اون ایر کس نے ن ںککے لے ازای رکن ںی تالت بس هدر میس
 ا کرب سکے نامی ات اھم مم اکس ۱ںیم نا یر اپ ہت رے رک کلم

 ںیم اتر ہرجتیکت یی سفت رب تسم او کدام کش نیا

 او ےل یک ہیک وم ےسیہاطن ےب اھکر حا سف امری نک سا کیل ساز
 نیش ویا نوهیل نیا نا چ رکا ا اڑ ںی ناک
 ےس ارپ ںیم ےسراب ےس اور لنا ںی آ ےک ی تربت سے دا ےک
 کسی ری یک ارب کوک ن ای تاد پ ا
 نا دب نی نده درس هام یک ا رکی ےہ فیل ۸۸

 ڈلارینل ےب لھ ام ںیم تا در کت نی بها کر و ام
 ۔ ےس رم بسنلا لصع چی ذاس ردا مریخ مب ص۱ا یی اہم ےیل سا ےاھکن نک

 ےہ رک أس رک هارد ءےس یھب صف با رپ عرض ا ےک تن اف ع

 ےس اال د مان اکرم بد سج کے یوکے کسب تن ساره اج اھکر ںیم یا
 نا ا لارہک ل رم ےن ارد ار کن رک ی با د الع یب ہد کک رک اے امایل رکن ام واوخ
 باظدؤادرو روز اردارگا ما: تار سس فتا اردا ریس نیر د یس ا ںی

 ےس ب ہر رک ویچ ایت مما سات رصد رک رب برند هم ابی ی
 ۱ تی اور کارا ا م ےس کر ت لعد اب ےد If امان

 ۵+ نگر من جر قر کوے تا ریسلر ب ہک حس رب بس ےب بہ
 لو تیر سل چسب دف رو اب از لس را ايد
 بی کان قاب نوا با ا « یا ایروان ا
 لانبامع یس ادب سیم نیلا علم حر وا( سا نس شی سس بام ےس

 2 بعام یس لام یتا ساکن ار اح اور ہر ہوگی نجم چے چکا ا
 ازم ےس ام اہ برتر ۷ ع 7 | ی تلاش ےن 0

 هم ام ےس شی حد ر“ و کس قب
 : ےس ف الخ ی کے س ےس ([تبرات راک عو اردا ےس

A 



 / ما نار للم
 ]ےس ا

 هرس لگد ارضی اعتاد تایی تستر
 رمال تد ےک مارن کاج یل ا اہ ںی کا ر ساک د کک

 ےہ زا شیر ما کر چو بسر اگه نایب ی
 زی لی ےک ت رابطو تلع کرہ یسک امی ےک ا ۔ اھم بیول ال ارب ےک ناد زما

 - سا ماهر سا از رکی

 زر
 اے رک تر ےل سوسو یں واد ےک تلا نوط یثرب ردا 1لا

 ier NS) رہ ےل ےل کر مل رم اکا ہے کود رک

 رک کم تند یک سا تا تل
 لا نودنم اپ برا مهن اج و مھ ےابح ا! ادن ' لاس اهرم علا امر اد ح

 ۱ور لیپ نادرا ترم را یو برکه لر مر يک
 ذوق رک فهم کت اپ ی هی ایر
 لول سرچ نادر رم هنر هک نا الغ ےس نایب ل تازہ
 ال کسر ۔ایلد اک ا ےس تاہم ہدرک جر دادےہاہکن طاهر

 ےس ےن اکر ڈر کے سک

 اگے ار جمے طو قادر رب حر ا سیہون نف اح ؟ےت نک ام ا
 2 ےک اک کلر کم یکم ےک ی سرک ےک یا نالے س رم 6 ےس سس ےس

 لاو اچ او ےرک ون ربا روا ےس ۳ عرف هو ور زر رت ارد

 ب ےس سس عورت عار تسو لکھوا لکی مک کم یک کال یہ ےیکس ابع
 وا مالا ها ان هرکس طعم 3 اکا ےب کلا ےس ںیم نا ےسیج 2

 دا نر عباد سفیر لا هد نو کب
 تر را ابا روا سل ها رک س ایر رپ اپ بس هک افرا

 مالسو تادافا ه

ar 



 یر شیپ تی هفده پسر اطا کرک لی الا ی دا ےس ترسیم نا پک. وسط _  سس سس سس مت نا تال ۲
 ؛ ںی ےتارف ںیم سر ےس یک رز

 رےہ یم گے کر تہ مو ار کسری کی بيت لر
 نرل ہد ۔ےاہرچ ددا
 کلات اب سا ےہ ا کش سم عالص نفر دا نکس نیرحلس ضم لر

 رم رکے سا اب یک ارادا ںیم مول ےک توس اا سس تانک تاز

 ۔ںیہ گن یگ
 هچسارت < تاز 2 رر 07

 ےس تار نا د ےل د
 ۔ ےس هزاران نل لرد هر
 بن سرد تان رشوه هدست لر بل تر
 ےہ فسن ےس تانص نج یلاعت رک تامصا یف کر ۔ںہم یب تحب قن او ل سا

 ہے اکے تم کک دتا مس نبی ری کت فوت نا
 را ار هام بتا هل سا کس اوت یر دل ےس رب
 7 راس یم رول افر می رب 7 کر کرا ب ا ےس ناز اک لاع از لاو اهل

 ۱ تن ی لب
 لا بس ناروا اا ب ےخ لی زالر ےک ہلا تافیکے ہی ترم ہیٹ گرم
 اش ۔ےےئار تبا یھب ےس رب دد دن کس ئی ےک
 ر1 لر آب ا ۔ےسہ یس کلا نرم روا تراک حس ضار ال لیلا ناس
 ترانو رے شرا سس تراک عروس ےیرکت ری کروا تمیم ییلا یھب ےسصردا
 شور شا داما کاوش یر رک

 ترا سکس لعرب اطات کک ت انما لک ا٠
 ر یی ردا ی کرا ی هی صا سنا رخ راس
 لر برزخ رب کا یوفز وج اکر خا ےس تہب وہ و امو او باد ےس
 حس. زن تست تی یخ

AF 



 مس نصر

 2 ےس اطل ر ای یارو ۳7

 5 و داب نک
 گرد سن 4 7رب یگ اہک اف لی هک 2 ری 4 -۰

 پاک ھم تیام ےک اک بھیس تیر کے اض نت قو
 فی سه متر دا تراک سه آره تی تی ساک اب
 اب کلر تع ا پل ےک عااد یی سا ےس یتر تا تی نیک
 فہ تدوم کن وفافز دا طب اض کرک یل ےس اپ وسرلاوعبط رو یتللاوحطا کسداترا

 رسد سال اعد + جیم لک تا« عروض عح ەد هح ترعرج تساضامل مو

 را رد طب هه اه کا ےس تیام ےک اہ کوہ تالا نکے س کرہ لام

 راو چ ےس ےہ ےس ع اک ررر وه ےس ت عال کر اء ےس تروذ یا
 ا رسمی چت م۴ بد ناز ندا ںیہ ےئل ارل ر یو روارلک ید پا
 ات یا 7 رپ ںیم یر ام ےب ےس یزنواد اکا یک ن و ےس مد کم مے س تعاطا

 دوم کب سین بل روسیه لار بول روس مک
 ےس کس تعا کرد ےس یورپ یکے لام دری کں زور کریک بک جم
 ون ت عا ا یکن کف یس یم هه فلخرر تعاطا کلش کش اروا ےس جو لک

 لاخر کے حو لت بان ب تک ی تک 8 ل 2 ےل یا ےس تک اٹ ایل

 گر کت بان رو ںیہ تب اے ار وا کلا عاطادّقخل وسلا عطد نم ك تعاط یک

 ےب سا ےس ار رک کم مالا ل واو رع ےک لوس یلاوحیطاو ہلاوعیطا یجب ےس ادرک سم

 کم اس حد کیل بس ناروا ادا لور ب ہرئاراکت کام

 اگ اما روا تفسیر تان سا - مکن رپ تنسو نر مار

 | لا سیل سا ۔ ےہ یا یتیم یک امت اےک ید سحر ک ب تج مودع کت عال

 تاج الرس تس ےب ب کے یس یکی د تب اراپ تشم لنت رداصم

 نود نا ۔ںیم داممجا لو عا ایف عر ار رام تم تفم نرو سکا ور

 اس وما تب کلاس اه رکے یہ یب بدلا اتا لوعا هچ بر صوت
 نا ےک اک اس

 ہ۲



 - نس

 ر٢ ص یس کف اوس ےس کا یس الر تاو عر ر ا ر نہ ےک سرا السد لر شر ا

 تر سا ےس کت سو کل

 1 ارم گستر هک. شرب

 ریون سو عن فر ہین تم ایدھی از لب کی قم نان اب سه کو

 سراج یر لپ باطری پنج امر عطف سان و ساس سا ترا

 ےس زن رم ر اےس تابار روا لوید اب ےک سو نر ر قرا لوشردا چرر

 ہد ا تبا نی واط اپ ی ےک کو ددا کچ ور ارب ےس نع ی

 ایپ امرا زات ری تسد نر رنو سا ترا سير
 زی یو یم الو لو تیلور چت ما لرد سار

 ہا ا مد ب لوقا ی دذ ل وقح گر ات لی ےیل طرر ےک بق

 سننا ںی نیل را ںی( کر لع ایہ پاک یر

 سن سہ ےک تما او تبض یکم نشروا

 نرتب لا را ککے ہا اچ فرا یم من ید سیم سا

 رسا ارگ ب ےس لا نا تب مت ی کت حد

 ۔ ںیم بپمع کچ ےس بقا مارو اچ لار ناما تسب

 ت |٤ بصر

 کس ن ور ع س 2 زار ےس تع اطرد ا ےس تعاطف اض تا لاعب

 بر بیس کر
7 



 هنر نت اما را
 اوری ییلیننطانالکک نکس
 قاتل تازہ نگ سش یاوئافام یل لگ

 )نتا اینکار ریو
 مو وووش مے ےو وور

 4۵ نویشپ امور فل

 کیس سی اردا کد گنے ےن اترتی در اس

 هی اید هک ےس سرک اظ نر

 ئ0 0

 شنل وز eps 7 تفکر اےس ناروا

 رب ی تب رج ی خشت بر

 هراز کج عحط

 به ی رو لا کبری او
 تک کم ا ی



۱ 

 سس

 ها : ب ناسالم
 لس ںی واک س اوکن ا نیل ھم اسم یکے 4 ۵۲ ہت ی ۳ رکی ترک سیف

6 
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 سال رپ ےس ر نا یم لر ا ںیر بت تا کارا تا اکے یہا مار ترب ہی تل و ٹو دا یش قضات نر ھ پاکر لو ںی ےک کر اڑ می چ ےک کر کا اکا لا تنس« نات لام لس

 لیلی کو نا
 اب رکا اب لا ےب 221 اسے رکا تام جے ح)ط حرطرواےہرگں ایپ 2 تال کم بیپ تنفس سیری اکا اج یم تال

 رت ار ےس ی زاب تس ارال کپ یی سا یک کن کادو ارد کشش اہے ایر یری ہن ار چ ںیم ار ء بل ار یکں ولاو ےک از مو لہرا یگ
 لو ےہ یرر ای کت تشک امن اور : ںی طاح ار و ا ےس اچ تم اط ای اد
 ۱ ی لوک دم ےک 1 یک روا تتبخر ا رییس تب ام ید رخ کل ولا سنا ںیم اول کک
 تن کلاس علی تل ت یوا ےیل ےک یز روایی رگت اقدااسب ی اصاب کر صز 7
 نکے ج کود ۔ یت شر کرک یو کاک تان ارتد مادا یس اب کک یب ےک: ہر لت الن ادب نیل یھ اروا یکن اکو لآى نرروا ےب ہار کت علا تادا ی نوک ویک وید تزکیہ چانه رکود
 از 9م 3 ےہ لالعر و او کیر بد ےک چادر رر رپ ما ےک رس کل رر لام

 اصن اب - درگیر کی اردو ۔ںہ نیط نم هل یک ںی ورک ان ترتیب تر یک ردا یب رم بس اب ناب ےس ں یک الع ں ویک چ اہ ارام ےس ں ویل فار اھا
a4 



 ما ۱ ۰ ناب لام

 اردا چم توکه نشر رمو وا رز ناو هچس رو چ نخ مونا
 ےکر اض ا ۔ےس قرف ںایاھن سر هتل اور وز مر ےل ییا ےس سر ء کرک

 زر نھ ضر یک عو تمام جس سہ ای یل کن ا ہار ۔ تلالضور تک کک ےس تاد ن ایا ےل
 ا لر بک ی کو لإ ان تلد اں لام درب اتع
 َ مع تم ملر ل سر رل نایب - ےہ یکن ایا د ےس نوں تالو رون ور تولد تاحوہ

 ۔ ےہ ممی رک تے ترص! ن ایا٢ ےب تراز کرک گز نام
 ےک اط ی داب ںی یب تفاط یدرع نرع رابات ےس رک س یہ یدین اما

 اداس کر ی رک ق ایف الفخ ۓلر کل ۱ تقاط یرا کل در توب کے اد دیسک جس

 ۔ ےس ترک احخ ہو
 ۸19 یر کیا یی ےس سس اردا دے نر م ل راهو مک س ۱۲

 وک لات کوب بک فا سر چیر رنا ےک رکو ںی ساھ ا
 جلال ر ها هچ نیطاش رکاب ےب ۔ ےس الاو لکل ب ےس نار دا کیس ار ارم

 FIO ےک یز النار وسور ور عو سیب « لايو ٹج یدل رار کیے نور

 تازہ L و ۶ ےک اھ ید لاک ےس ں راد هل :us) ہل نک ید ا ےس

 کر راه سران لات نوک یہ اھم اکرم ےس ترکی کس
 نالی لام ہا اک چپس لر لہر پ تس ار ار فا یہ ںیم میپ ےس گولہ ےک ہو ےسج یک
 لر ںیم ورنہ ےس تلادضو تللاہتوہ ےب اکو اسیہناطیشایدان؛ ںیم ےن کل وت ک
 لی ار ارت لس ہو کریک اپ یب ہیک نجیب پد سم
 هج تر نما

 تم الع له سفر یا زهر هستیم نکنم دا زا [ںیمداشرا لا

 فز ےس جد لب له رقف لک راد نیلے فلم او دعب ےس سس رک

 ناز رر اصح مع وف س۱ سیب ہرخ ہاوس ۔ ےہرراصتخب نب اک آر ےس اکہ فرمود ےک
 ناک ن مو مهلتمتنا 1 ےس 2ر کس ا ہرا حس ارپ راد اہ تسب تک اب ےس ورزا سم

 مس ضد ےل

A^ 



 ناس لاعم

 74 کر وا ھ نا ل ۶ 5 ورلڈ یل افن اظ زر تر کب سج ناطیش ن: ئایب؛ لاش ایل ےس ایف ےس کب طناب

 ۔ےی ےگ ےس ۲ ۰

 امر کر نم ےس ترم کل کرک لاک ایلیا 8 ترا
 روا ی رک ید یے دل ِِ 20 و در دوخ دو ےک سخی مشکور کیں تر لک( ا پس ادا ییہ

 »گور ابو تایر چیت رها تا ۲ 2ے. 0 : دوس وز تل دوار زکر زم ےس تب ںیم ےس / عام س ا۔ ںیہ یس نم ناماس اکے اما ےس
 بوس ان. چرا کن رک ایر ارگ یر ںی لگ ردا نک کو ب

eکی ب تم طور نارد شن زیر 72 ۔ ےک ام ران يه  
 هربوا بد ید ال اد قے ےہ کس ایگ نر ںیم صفا عج ںیم ب کرا کت ئانا

 ےل رضا کم ارتد لالعر وازاینم اِ لطابو یکے نن یل اعتز ےک ےس با کہو رک روا
 2 2 00 ام. ۰ ی

 اکے صان یر س اک یک سس ہے رم نیر ےک یل ابال ےسسار

 ہر و 0 9100
 ّ ۸ ر ر 7 3

 < قو لکه رس رب مک
 of ےک سم ں یر یلدا روا لی ورک سس کل اهو بم تم نا

 و سک رو کک ۱

 لر کلر س یہ نزا ار ا ےک ا ےک لر ۔ںیہ ںاد رد نم تیل ںیم م کن

 زار تجب ب یبا د ںی تاک رپ نور اراک
 ناب قو طناب ےس قر ےس نک ر
 بو کا اےس لر ور وا یی ت انا ورد اد یک ویران کک

 ۰: نت کر سک اد ےس تا صحیح ےس یس

 ام ےس تیشہ ھے و تھر رسک یس لا رنج سرد
 -7 تک 5

 ی رش 7 2
 راز روزت سال زور رفت رو ر e لا الا حروف سرو زا
 کب رار ی هکر طی یل ایر ا < لاک اول هم نکہ رپ رو 1 E 2# ا 7 رم سرے یا

 امر ےک ام ا“ اک 1 میک ابجد هراساثاصن

ر کر آں کر دا ےک اہ نمش
 سس نا رم سم رم خیمه سن اض ےک سس



 2 4 نراس

 رو کک ےک یدک کم ےہ ید گر ہے کروا ےس ےس رکنی
 ےک کروا لپ کن ایل ساب سرور یک ولاد شر وا ےرککےہ ضم اھق ےہ
 000 و و ںی ےک

 کک کک اردو مم اکی سا ےس ایک چرے ںی زانا رکی کرل سرو کد نزلنا
 کے جت سا روا تاج رب مرا امر ود ار عص) سیم سا. <
 زوم تر نت واچ سنت ملت لر عطار سده دا تم هر م

 تیپ تسمه ترمه ساک یم رگ سفل۔ ےس کو سام! ہیلع
 ےرک ا ےیل ا ےس لود f تاعزر لرو تل الضو رکے س تالو ازز نار

 یا ےک وک للدار کی کیک کیک
 د راک ل وقح ر آں ی تی اپ ےک تقادص یکم الس ا نی ےس ناروا ساب نب بارد )تی
 بل لع تیا السی لوید نیب ےک کای[ تل جم
 دن نت یت چکی ماع ہل اش ایپ کیا ےس نج یخ لگی ںی امتی یا کن رہو د ترظردا
 لی بر ال جم زار گچ سیتروا ےس ترفر وارد ز سرہ ترخ رش وا تلاسر یی
 کنار ک ےس یکن ٹ سار دا دام یاس سر سنین
 ابا کیو ددم کن ایا ت اصاب اے لولا سات رکا تلاش یھگی کس ا فال کگیردا
 رنو سرم لا بج ن لکھ پسی ما اک ید ا کی کراس نرده

 قادصم کل ا تکاب یول کے سیب بلل کا ےہ سی جو یک کس ست ےل سس ا ےس یو <
 داور نایت نت تعالی  یردامب لیک ۔ تک
 و تاضلا با خر رک فر ےن هتک ا ںیہ تالاعے رب اھل ےن می لام
 اات ںی وزر ن اضافے سرکار ت یف روا ےک اب یا ن اردا ےسرک کک کا
 مال لر یا ی رو نر مے تینا دا کارا ت یک تری
 تان مات قو سا رکے یا لام نایزب لیکر یک - تو فا 2ک نین
 کار و ات جی ال ںیم رو هل های سو ےس سر راز لزا توم هد یم
 ےک ےس ہد کل ایک دے تق اط کرد ازج ہ یو ما یک بے ت افرق

 روا تک و
 فتح سس در رب

۹۰ 

 و٥



 ا
 ب2

Fr 
 - ام راه 1/7 بولت جاوا

 ےس سا ںی رپ قسط هام تیک ترم ر تار
 جک ها کرم نیش شرک راک سرک ی

 یا ےل ھت لا ںی لاب ےک نا رب کب نک 7
 تورو با. ان کر وفر ےس تیمار تلت ےس س اراب یت ی دراو رکو نر تلل
 منبت ٹن کرب ا ےک اک ل وم 4 رر نم ےک 3 ےریس ءایسردا افرپ

 ارد کرا ئب رام فرار ۔ںییھتک ی ہر ںیم بر ںی اہے یک ارد ا یر حور یس

 کے ریت ق ہد قلد ےل ال ککے ترک ن اج سادا عاری ایک کا برر را
 تارا رز تسول ت توک شام ام خا ولات راد ضفو بلفرج یک یہ
 یبا ےس نان کس ںیم 0ت هک نجس ناب ا داف اا ۔امت یواح

 اف بم تر طه« کل و سا دا سی الاو ےک اک عن ال ار
 رے جج ملا خرد درد الات ےہ ار هاچ دوو ک

 ۰گ یب حس کرب لب ےس حرط بیعت ایمن کن اےس ناملاناوددا حیض رہ سا
 بوش مکس ساس سر ارا 1۔ اب ادار 0ل ن ای ارو اأ ال درک رکی کس

 تسویه سا ناب چرب بالعلا ار رو تم تب اھردا ترہصب ال اسی ۔انرپارر

 رو ےک ددد مر ےک س دوا اجر کت رس رشک نس نس رب

 ےس ناسیفے ای قارو لد منا یر تر و هر
 ار لی ور وار با ۳ ہارے یم ¢ ار ہرمز با اھم ہور و یہ اہلی لب ضح

 هند نایا« تا سرد ور تاپ ہو باہم ںی )یک
 ےک و ا و یہ م 2

غرا تسف روا اهر بز لک اغ در تاق او کا تری
 تار اپ تکا 

 نکل اھ ی
 دات اس تم رج س ا دم ۰

arيک ر  
 کا

 ےس ۱

Eراے رر ےس تا رو وج  

 مي کیا 79
 ب 2 / رپ تالضورذکے سک سر رن سہو ےس | ےس را

 ےن کل و ےس سا ہورو ےس اص سش: ند SE اد هرکس رود
—_ 



 7 2 نا لم

 ری پت کلهر روت سد ور
 وند کد بس ی زور ین یک
 ل ریبن اکررا غرا یب لایٹاھب کلا ےک کب ااا ی نیل

 ترا رد تی ته رکت اگر ۔ ےس راک رله ےررظن
 کد ےس هل کیمپ تام ات یی هد هکر ندا تردد )کد
 ۱ 7 هلی تار انب لعل بتا رپ درگ کسب

i 7عند اھچا یبدرکس سا ےہ انا کک یب نس ین زانرارک ہم  
 و تم نت: نرده + شک و مچ ککے نر
 اورد ساواک کے اے کر خام یا کرک ای ےب ےک ھیچ چ

 ااا کار هک لالو رکے لہ ےس ن ر یز اسلا ےب ات مابا تکه سل درف را کے
 لیوان اوسو الدش نزیک ل کو ایکس یی اکر چپر دن لات
 ۔ ےس رکے کت حاضد ہم یک یل سا۷ فر الا نٹ خال چم ایک کل نر وتو اسمی

 ۱ نوا نو کل ادا

 ےک ر درک د کا ید اب نوک ان یر ےن مہ حی ساددا ۔ ۷
 ےس ارو شاہ ااا ناکہ اس یہ ھی رک ترک رم یر ورکه د الا دات اصلا
 لر ماچ بس ازم رر ےہ اگ

 ےس ات اپ نیل تن ےسروز رح ملت زهر رز عطسه
 بافت اع یا ےل رک ۔ ئل ںیہ لورا رار او جدا لکی نا
 ۱ کسان سم تقو سا ںیم ساس اں ب ےک اضفت ید کک

 اا لاوس سیم نی یل ے٠ ی ےیلردا ںی عع ےہ سا تا 27 ا یم شر لا

 ےب تالاع نار قیر نیر ںیم باو ےس کس سا ہےکہ کے
 م رےہ اہ روا ےہ وز اتش رول سا ںیم فورظو لا ا نجم ےہ لار با

 مسا جت تردد نیلام ل

۹۳۲ 



0 
 مح

 7ے صل

 ro) ناسالم

 لام ےب یر ورک لا ےک دکر اک کک یب ےک ر ی یل
 یر جرا تا یری پردا چ ںیہ ت بک کره و
 را راکم اس ےب ےس ای نہی نک یل مے رم لاھتز ےن سی ےس
 بز دوا ےس یل یرت بوس الم ایک سرک ضزاس فالخ ےس یی عاد رکے راک
 ےس ار رب ےہایرایتے مدد کں زاود باوجاکل اوس سا نر یر دا چاک ابر کیلنڈر
 نفس سکس قریب سر همه کن له ایت رک
 7 برم کی اد ناال ےن زا 6 کن ان اےس او کک اک

 شاکر روک دد یر ۔ےہ رن ات ایی ایا ادرک اجر ہرا
 ںیم تاج ہم رجب میر باک ےک اوہ یکم او ےن تم یکم کب جر کے اپی ایا
 ۔ ںیم ترکہ اتم ےس ریو سوز ا ۱اک عدت وف بار شپ زرد

 هاچ لر رم کو ترور بهر چاه مت س اب تقی ل صارو
 مس هدر هجری امکان - حس توام شو مری تست
 ا ۔ مراکز ر داران یل ےک النور ت ا

 ےس تو یاد کرکت مہ روا مدد رب کے نزا کشا س لطم ت
 ا سرو برم | اھ ر ار ےس مر ا

 ص تم مردم ی وو
۰ 

 کت یی سم ا E رب ےل س ا ںی ےک چ فالخ ےک رک

 ر ردد نفر اش لو حال فک مجرم زا تر ق

 ےک اھ ماما یم سلمی کر رد ا ۔ ےہ عم کر اک س ١ام م جی باک

 مس رر یس یس ںیہ ہو يا
رم ےس بول ےس فو شا شرک ےس

 نت کا تسر رکے 

< ۰ 1 ۰ ۳ ۲ 
 طر

 ر تاج ا
 9 و 0 تسر رکی کول رت م مس

 اک یک ر لطم کک ا( یک

ل وضم اہے کار وإ ےس ےس لدتا
ا ےس لوتنمار ود اول رو الا 

 74 3 << بلطزو

9۳ 



 4 ۱ ناسا

 کا طالب ےب غ یدل اردا چاو اکو کے ہرا یر ورکر رکو طی سس

 4 کت زس سٹہ ےس نم ا ےس لو از کس م ےسرخس ا رکے یہ یل تی تاب فی
 نم اکا یم مسا + کل سیب نا ےہ ےب بل ےس لو لرعفم اسم اکر و٢ ےس ایک

 رنا ےل ےس یر لا لع نایک ی ابی درک و یھ و رم تله ایان

 ےس ایکس ضم
 ےک ے لا دار س ہلیک طر لر ےک لورا یم ما سس نت کل ص تم سرک
 یہ رمرد اکی گپ یارو یم تطلافخ کت رد سنین سرو کاش ی
 ترا لا د ےس رسد نل کت رکد یک جس یہ 2 ںی کار ۔ےہ لاخر کاو اکی وک

 رو چو سيد دانه یک مالت اک ردا یب سر اد ایکس یک نز/ اد غ کوک 2 زن ۰ ےک و او 5 ےر تک
 سی تن چرا اھت شلاردا۔ںیھم ےس رم ےےرڑیکر شا ےیل ےک ےناہدرکس ا ماس ےس کلا اب یا

 ۔ ےس اد لیول مت قد صان ایک
 lA مم هر دا نو دا ز2اس ےک یہود اں ارکار ےس سا کٹ وکر یگ

 ےہ , ۲ ےب ۳ 2
 رک تبار و زرد ا یز اطر کیا ود اج ییا هدر امد ل باردا 'ل ہا,نیفنصنت ووخے

 علم رب بید تیر خار تب تو فر ماع کی۷ یم کک
 2 ۔ ںیردا ںی هنر تم ابن ایف اد

 ا اظ دارم یک ید ےک اطا اک سا اف ےس اک طر لاع یب

 لب كلمه تخريب تاب ر لر ںی بات کمر لت

 ران
 م و ص م ر رہ ۳ و 7 2

 چ ارم کک حماد کوک ید بب ی کب ج ےہ یاب دکل اھ بے تا اا

 و ںیم ےرسس ےت رم یا اسم ںیم جوک شم رج الطور بیاں ووا
 ۱ 3 7 ہو رو ہے 8 ےہ

 نک ینا ساکت ارقام ورک
 م ےس ۳ 8 شا مر

 ۔ رک لوک توکو لیک ہک ںیم ےنرکں ایراھک کج رم جرط ہد ۔ ےس ز وہ کردا ید انک
 انا لاکر نیک یب ےن کار اھم ت الغ ےک کت رداد نع نو ام ایی یخ
 ا ےہ اک پا رک ین طے رک اک ضان

 ہت مشابہ سین سساسم) کس ک٦ ےس سد سا ںی ا اسے ن ا
1۳ 



 

 لو ور شب تک < لطم ےہ هراش فرط کن رزاق عامج کار ۱ ےس زہر یی ےس لا ےک وت کو ںی تین وس ایا یب ا ا یل

 مر سالار بر ی ات ها کروم مچ عراق فردا بن لر زر نی
 یو لرد سس( زد اد ها الا یا تک

 ۔ ےہ ےس ےس

 تگ جیب تو سه



 لس ىو امل زنیم نازل اه

 زن اومرجآ نیل بیسیم تست یا

 ننگا نیلا یوا
 نادرننمو والس اللر دص مشی هی یھ نا هننادرب

TEE a O EONE 
 ےدرم دوم رم و می 5 و طے ۷

 ات نووی ال نیلا ع سجا ہل کلک
 م و 4 ںیم 4 ۱ 9 92 2 ے9 ےطھ ۳ ا2

 اب نو نيو وقل تیا اتلَصق عمر طارصاٌّنهو
 9و رم موم سم. و ر9 29 ں29 ےہ و س 9 رم

 اٹ نولشياو اک امی ہل ووھور جار دن لسلاراد حل

 02 ںیم تک تے فای ان کرک ای نا بردا

 < مد تا عفو نه ساک

 گول تااسر الامر دا گپ کرکے سنا تب لا

 تراتس» تلون جریان بیک + کنش
۹۰ 



 تک نادل

 بان تح ش کی راک کا راپود ےس

 زس سا اےس تیار کہہ ادرک الل “کہ نک

 پر لک کم
 ی رپ یا وک س ورک ارگ ےک

 نت نا ارج گه اور باطن حر

 | الس ارد

 لک ان اب تلف ید نایت یی هل ےک کوک نا

 یس کما درب هک نا کال ید 7

 دا کا بر | بسم کن ادا رگ

 - ےس نشر

 تافل ایم

س سا چی میا ےس اس من لاس رم
 راکت ام نوه ضرر منم ے

٠ ۰ 
 7

 رر
 اہلل ۰ مہ ۰

ھ ےس یک ی اان لاذ اشن نرلارعسر اع بلون یر
 ای" دبجلا کرمافس ی

 7 سس



 مم نورس ام و رپ

 ییمرهلوقع هنع تیوصخ اف رهتلع اهب ی زیل نیل نم لوتتعل ,یوژ نیب و
 نرمال سرش نایمر لاو لک فک سارو تا تلاسر- خو اش دل لاصم
 نرو انک لعب کن ا یم نعم ےڑررورر/ں ولراھب نا یکن ا هی ون سا ہک: ےن

 روار اخص ےک ں ہم ظفلود ۔ او سرروا تو ےساخص ۔ ںیمزجاع ےس گاردا ےک اص کک
 رام ےس قر ںیم ںوود نک ¢ ےہ تو عم ےن زادد ےن نزد 2 ود

 لر اص ےہ ارب لامتما یب ےک ی سند ا یارو ۳ ےک بام ی عل تالاعیومعم

 ؛ ےن عک رش رپ شن ترنم لر بل ما
 4 سب ےک خو تشرآه تم سہ ترش لسا ےس صاد اک راٹم ے حرم

 جا نم فرط اھت دار دا اچ هرکه سلنا یس ب لطم دد ص جچرش
 o ےن ب ار )بن چسفیم نم تفصےس قیم قاض“ ..قیض
 کر زرد ارز < ےس الرب علن زاددردا چ دک لدانکرواتمسو رس

 اے یار دا ے ییدصیینمل روا ےل ہ دص ےہ قاض ے یار عام

 ھم وہ ترد عکس تہہ ںی کرک رب جم کیه تم کس رک
 ےس سفت یکاےھس رم ےب ےنرعترضح ںی ےھت الھکج رم جس راوش دانا نخ ناک وب
 ردا رب نیرو کن زد جہ تقہد ہد ہکا تب ےن سا ۔ےیس تفاید نم ےس جر
 رس ریل ان یب ےیل اف رگ تر اسم بکس کرد
 عکس )اب ازع «تبرت هنگ طب لا «نجر قوی اسیر
 مس لک دز مود تور کت عیب چرا - /س اج
 کر لنک ؛ بارش “اوج یر جبر کس جو لب نا ےک تصل رے اطا

 رس ناسار د| هس یس تګ ار هار ءطلص چ ےہ راز ھو یم داری

 رکے ہ بدقتےس اک ںی یا هچ از لس مشایی تیک وک
 لیبل که مکالمه اط ےک اط ںی ی ابطا
 ۔ ےس اج کر کار تمام ا ےس نل کرتسارور ہار کے رتتا سس )ںیم

۹^ 



 نارا

 زاراکت لالطو تاب

 E 0 ےس زار بیگ ارب ایک اراک ت لالو تیپ

 ںی بب نگر بنت تایر دا تم کک شی جب یب روم روا ")مک ی

 زهره رس لب رک ات اناج ےب ا ںیہ ترک ات سرد یر
 کب ضا اند لر رہ کس تالو ترا روپ لدار یے تلاع کک
 A تا
 ںی اتارے سچ اسر ا رک س اج یر ٹا ےس ری شب پکن ارگ 2

 هوا لا ياد رس لر رو رک
 ےس کک کٹ رو رز کلاس هرز را - ھی اے نامی تقادص رک

 ںی ت ارز کرہ قو قیصر تست بت دی

 ہتھ تست چه هرگاه گچ آر لو هک تب

 لس بگرد کس سا نهم لر چله هل سبک ار را

 ِ نی لر

 ت الحا ہں تازا ت فیل ضن ف اخ کی رک تلخ
 ے ںیضزخ بجو ر ار

 گاز و ماس رک اپ سر ملی کا ا نت یب سب تیپ د تل یب

 یر کتا ےک یر ےک ےس لڑا یکم نمک سار امت اہل لمبا

 ےس رب هه سنی سا خر طی اه رو ہٹ لخ کیو

 نوبل روبات کی یکی ی رمادا اکر لویس ےن بالخل نر از گئ اض سم

 یکن راد ےک درد نارنج کد تر تل ےک اتنا

 : 7 ٹل ےگ کرنیکا رکا شا ای ارم نو سیکس من کا ںی سارد یب اردت

 تک اتزت الخ ارداتنیفیلب ت ا نو ریپ
 4 1 کد

 نبی لر و هی ره جبر
 اکا کا ا و ۳ 7 سس سس

۹۹ 



 4 سس
 کپ راع اے رایت ا اهن انا هو یب ںیم ےہ ےس تہ یکروا ےس با#

 ر حر سا یم تارا ےس ےس ۔ےس و دس خ ی ناضاریروطی لتا
 سک کب ناب گپ تل رس ےک: برد ۔اھ۵

 ر لا کیک رد د بکرا ی داهم و اپس رک واور کا یب سد تاب یب یو
 زر شد لاد ناک چت نا رب جا رسم سم اند
 ۳7 ۳ لے فرم وا سا بتن ےس کن تب تقو سفر ےنض ب

 ۔ باما ساس ےک لعن ند وحی یتا ما
 سل ام یرف دا کال انیلع لزلا لو تن نور ال نی لاق و
 هل رویش لا اوریککس

 عام منه تفت ی صوت رب رک ہے بلطم
 سی ین اھم وتی یقوہر ہا از ئوکا دب نذم ویل سیا مت دئاج ٹل اج اہکرکےکں یصسقے ن
 نر و نر تن J تگ موعد لی روا نره سر را نیک

 مر ید این اتنی بد یھی مدوخ حس ی ورک گچ سیر
 بلاک سا ےن نیا ےہ ادا لس ۔قد ١ام لم 'ق وذ چت ںیم اضرایلصحا۔ںیم یک دت

 تصرف هک کل نایب بک تق سام چکی ایات
 نوت هاب ال عن وارو ام ےل ےک ی لک تطحن ہر کک لس ےک سوا ت رعت ےک برر ۷

 ارت نو تلاسر ست قو سم مرگ او بل اک سا ےک اظ اح دان ہرن زا
 9 دف تایر قهر جلد تل هو یک کج نا هک
 یوا وگو چاه چو اکر. ےس زض رک یز روا دوپ

 ترب ید صنم لا ںیم بلکہ در ام ےک رنک سقف سیم ںفود ۔ےس ایکن ں رب

 لاسو ایس ن ور یر وا ےس لصا حر متر ن اشک روا بس یلاطص

 ےن رک یر کک یل وک اب ساس ں وف کاتب لاطم اکا ایرگ۔ ےہ بسا
 کوال یگ نا تقز سا ترس تان چاق ماد اچ ارتش

(ut ۱ هل 



 نم
 تسارواربرو اےک آس اپ فام دت
 ۔ ےس ر ممے دی

 و : 7 طه 071 یر و سم هل 7
 ¢ ات نیک دهم رد نہ

 ۱ و پک ا ۰ یز ےک رف ہد ھی یم نر يه ےہ ھر y4 پرگل اسود باس ۱ گن سرود ا رے ککے یا PE لا یر لس اپ قصه تر :
 ںیہ ےس ی تب

 تر تب بم رے لات سا رک چاپ ضرب کر اس باع ترم دا کل ارام وگیاروا 2 7 رایود ےس تراممدو تان رد 1 رور مر کا ب ےب تاما TALL امارت لا -
 اسل

 هم سا او یخ ترول آه شب اڑیروا حل کر رود ضع وک ییا کاک ۱ ےہ فر یراڑم گر ارد ار زل ےس اک کم و مز روا گسد# لماس 2 ر وراپ یوو تضاراب غورک تسرب کی رک ب نب لاما لا شاب ناکام دا ازاد لر ترس کم
 ام ےا لعن لا باک ال هرز اکسیر لات حل گرم مد اب رےۓاناب بوت تاپ ےڑرکر مو ہک وہ ےہ یی رپ یل ت لاسر ب ضر لس 7

 72 ۰ -- ۱۳۳۵ غیاب از بخش کب نا هست کمد تز ایل سم چا لس ۱ فرم رس ےس ای و آر تیجوم کت لر تر رک ی۷ بلور قد کیبےس سا ہے ہقدلس حج تییحر دح دا داشر اما

۱۱ 

 ےس رہو کلپ



 نفس
 لب تاج 0 ہد ےک تم نل کم نانا عون ےر خا ےس تالاکرو )ںی

 رت ڑبل ر٦ز رج کز کر چاه رک زار اتوکد سی

 ر انکی وبان تور د ال سرای در بیر ال ں رای ہد پسرا
 کلن ساکت اک کرو ار رر رھت لس ق ورام لم نود یتحح نموض

 ۶ ںیم ےہ کو باوخ تر

 ۳ حس کد رونا ور لب ب ں,ںِہ تایلیوعررا 7 هست لرد

 ندا ی اب دارمتس یر قم نفت اعر ر نک
 رز عطنالیردا دارت نان ےے اج ےن رب ےک ہو ےک ےجر وا ےہ نالی اک

 اخیر مدرک ںیہ تر ہد رقم صا کک ام دیک نکا ر او کرب
 /زی ےہ ادا تخرد اک مے نادخرکں مح اگ ےس یی انس ںی الہی لیک ےس تش ورب
 نری اں تسرد سارت ایس کن خو لو گارا + وزن ٢ لم صار ےس تخرد ےس

 راے نص دو اورا کیہ د ۔ ےس تپ ںیم تروا کم کز وچ ہو بج یب تر و
 نبش ہد رود ےہ ری نالے کے ہن یس یل اسر جددا ےساہر ر ںی ت

 “ررر ر رول ب ںیم یار شدہ تط ل کارواں هال اف ےس س اں ان د سکا تاکيد

 تو رييس قم کر کاپ ناس قم
 اک تروم رسا هر مس تیکه ص رو را هست ور وا کای ین لرخرک

 اک کو راع رو یل رن ارو نحس ر ا ۔ےہ اره هر مبارز هر بم سد ورم
 راسا

1۳ 

 نیطلاد مالا نجم خد ان تک

 2 ںیم لکل بو مد بج اھت یل تقد سام
 ۔ےہ بلط یی

 ا ےس بد رکے ار اکے لرز
 ابو ۔ یہ کے براق تنه صمد

 تا ا۷ نلاید یکن ا. ںیم ےن ہہ ہار اےس رح ق الف ۔ ںیہ ے تاج
 ۵ تساء لاج

۲ 



 ھ5 ک 1 ل ضلع

 هست تو نی کتب بیل قوب دیس سا دیگ ردا ےہ
 هرب تح« قاع تح« لګ اک ترص کاربر ترص ےضر و ےل نانا طا الیم

 عروسکی < تز« نامت“ ت زص
 باب ی ۔ اگے رہ ازکم ارعا کرس لت و روک فو میپ تر لت اھتاوو تالاحےک

 تضار چي لمس لب دز یس تاریک کک کھ مل
 کرامو ہلا چک ی تاب ضرب اف لاو بک کپ سی ےس
 آن ص له ارگان وب تییبرت+ بس ژل کم طول صحن + حر
 ۷ ؤگناخ بطافمےس ب بلط# مهسا اما مارک اج افر قا اہک کردا وت
 <ے فر وم عیار ا اہ ےس سیم اک کد تفکر اردا ےک ےک اھل اضف ل روپ

 ےراھب بجے ںیمنام تو سس لر ہک ےس ےک ہور ردا ےس سا یہ یھب عادوا
 “ےتلاس م لعگ تریجرم دعر شر ۱ گاہ بج ےن نر سا اکا در وا ےس عصا

 یک ا ارب پسان اہ بوت اوت رب ےہ نہر مد کر ا رتی یا تامر سف
 تل آب ںیم سکا اتلاف چینی تنی کس
 7 ۔ ےہ ںیم اپ ےک ار ا عزا لن ےک

 رتن ےس ین رکں ولا ےہ اھم ب رب ںی ا اخص اوم جا نیزل ا بسصیس ایام هر
 کیل روع یر او وس اک کول شی جن ا یل لب میلان یس ںی جور ےک
 سا رگ شتر بلوچ لس کارو | بکس اورو تاو نجم ےس رافع
 جاسک همسان ایچ بان رادد ےس بل

AGREES LLL 
 7 هاو تو پف نکس تر نیا ابا
 کورش بازطروا تور یب شراب لسا- اکرم ا “008۸۳۸

 ۳ 22 ار مم

 رډص حرضت ےک الا

 چ اتو رک ب ےک اسا دیک ما ےس او ےس تیار رک تباين ای-٤
1۳ 



 کی 32 ۱ ما نو لام

 لے ما 7 ام ےک اکر تم لس ا ںیم سدان هو سل لرزه

 کم ےہ لس رک ےن ےس سا“ ہزار یار کے ےس لب ترے تامرو اے بید تار

 ےک هد لب ناز و ص یوفم ےس رش ےس ا7 ددسدم ہد رش یا اس1. ےہ
 کر کشا ریپ کن کب ہی اص یر ادا یا ںی اط کب طس سا
 رز بالرد ناد رش مکی ر تردا یز تے س١ی سا ےس امر لاغر ب

 نٹ دمکر یس نوح ےس سحے چرا بیاتی زا
 ورا اکی کرم تیداحارو کر رد ےہ ندا کت ا دوصتحمےس سا ناب روا سل
 ۱ ۔ ےبرہ لم تڑپب

is;تیارو مان دغا ےل ہوروا ےہرپ رو کا ےس ارو تک زا روا ۳ اا 2  

 رک پم ننه ترم برتر لات حج ا تار را

 7 سر کم را نر یخ اک سا ںیم ہت یک رو ایم ےن رک و
 “لو ا نرس مم نقوش مہک یک کے اھ یب کی یشن ف رےہ زرا ۳
 گرو اد یس چ اچ لم ککے قا ا تابیا ل ادر ب ںیم نک
 اکی ېن بضم اےس ل تلر هرات ررص ےک 2 کرس لو رد سرد لک

 سا ی رپ طع اط کس تم هل ےیل کن ارے کورد اوکک یلدا رک اوہ ںی رام
 ےس س ا تقادص السا نو تیپ قله راجا یاب ہر یادو ا اجا لک رص ر
 وم تمت اسال سی روصحمےس شیت رم بس هه 6 هاب فن عام

 لاکرپ نیک سر ےلرکس ساروا نیم یو کالا کال رک یک کچ عم ھ2
 رب ترنم ترک سلب ین هستش لر ص ری نیک
 حیا تم تره تا صمو ن ارواوک نہرو کک ر صاروا هری ناز ےک تف الخ
 لاک تہ یز یادو سد ےل نو لی فاروق اک کت خلاف ےنرگیوا تر یک

e 27 0کی زور رگ 7 کر ولا تر ار اصابت  

 س ے ارن راج یہ دص نسا حش تح ابا ےک ایک تا شین
 بک تر میپ ال ہے رہ یر ری تر “نانا ھ2 کرک ےب 71 ۴ک

 سیہ
۱۲ 



 نال

 ا تیں بجے رس ہیلع غم نکے یک لے او ے دو ب

 رن رو ا ا ا و یک
 تاج اوہ دارا ےس ایک اس زن لر رکاب چاله سهل

 1 مش ٠ فرح ےس
 نبا ظئاح۔ ینا یکت وک ھلھیپ ےس ترک دا یکن ضد رد ےس ام هدل بیر رد نایا آوا
 IAI ASL تک

 GN dd ال صف رب اور ترام عملا ےل لو ہا تسال او لک نود توپ بابا 4 ر ی .To و 2 / ےک رک
 Jı ہو الع ےک رار د ےس راک بن او )4 Pi سا سمت حل اہم اکس ا نیل ےہ
 ۔ ےس رک داس ار وک عجب ےس مع ینا امر لر رپ حرفی

 تم کے کل وت ام
 پیر اگر طس وک دس ےک سا ےہ ان اچ یدرکم وار یل ۔ ۸

 امض ازا نکا ناز اک کے رب باطم سراتو "سد نایک ار
 سوپ ۰ اج ۰

 جم یک یسےس نادو ےس یل ںی تواس کر لو لنت ےس سج اک
 ےک تاب کرک وتمان تاور سا کت ابو نایک سک لد ب ےس نا اط ۳۹ ر کە ا 0 تم 1ے

 را یل ساما ارد ارپ چیدن هو ره ےس ض ابقار دا تلک یہا ےل ےس یی

 لک رہ ےس ےس ال م السا وک سم ۱ رےہ انب ام فیلم سار رضا دعصلا اک
 ۰ 2 5 مو ی ےہ

 یکے نر کلاس تسان ر رکو اات ی طف اوج ےہ ایکاک شب ہر اک کک ںیم تا
 ےس یک رد ایک ک۷ یک سرما ۔ں کرس یفم تیصالسی کم وس ایلوفے

 سن اقسام تساوی اھ رب راک لا اکر ا ےہ ر تس اکے یک لولد نک یر ہم صحنرح قاصر یل سر
 نر ںیم ویسے نس سب یک یر هک یکم السا آر کس کوس ی

 هد سا سرب عقولاطم ها تضاد کک
 “اتے ار اندر نو لا «ل ال چسب بلطم۔ ےڑ ورک ب رض فرط مج ےس! ےن اھل
 اکر ا تیل رم ٹاک کک کے ناس ےس يکي دردم
 هاو ساک ارد رب علم کت دا کس رجب “وب لان کت الاخ هراز نیت ےک

 مریم رب ےن پر یف نر را یب 7

۵ 

 7 اپ



 زر ناسا چنل یاب ناب سدیم کیک رر 4 ۱ کسر
 ٤ - داری عسل

 طااضاکر ئی فکو نام
 چک نبض حر با گن لبه 9 _
 لی لا روا که تم ےک لس نالی ےل ےس ر ترا

 اطر جست ره بل تب ترس انکار
 کرم ںوکا یرککن ا ناط یب ذیل لوبق رک ته ں وز
 رضا کک کرین ںیم سيب تاب هست حس ها ۔ےہ امر

AI.سرسردروا کس نرتصرب ان نایب ۔ےس ال تم ےک بارت ےس  

 شرخ ی لباضا2 نه ها نایک سان. چون ولی رقم
 لر سه را بی فرح ند ےس هم سیم یشن
 اگردا تا هیینرکا ارم ےس بسا ےک بلطو یس ل ا عناد و باس: ےک ییہ تّخعضتےس

 اي یب ےس اع کرد د کے آب ید تاک نارد
 ار تر  شالت ےس ےرصاب ںی ہلکے کل نور کت ابتلا
 انها کج تس ایس برک تر ناز ے لا یب ےک نکے ن کس کم یر

 ۔ ےس اک کک نر تس اسر دایک: ںی تاب لوک وس یہ نارکپ آے نیک ہد

 ےہ تام مم
 جو نادم شال چهار سرا درب ےک 2 ری يرد =| ۱ ۱ ٤ ٠

 لک هانی وری اب ان و هد تینا رپ تع
 : را شا یب ےک سم ےس السا ہو ییہ کے سمی بلاط چتر السا
 جت اراک اکورد رپ سا سرت روا سایر یفرکی کے نہ کل دق ے سی ےی < امد

 تساس هسته. روا چک لو اه
 لو ےک سيم ترس سا

ELاہ سس دس ےہ اے ےک و  
1 



 اپ ت نالا
 هو مس را سم یہ ت مدار -ںی نکا س نا لاد
 4 ت س رک نم ی لو راو یر سر روا راکت رار اراک ا ےس کاب
 رک زر کتک اتساس « نورد کن« لرذابس اگ نں وراد ایر ادراک ل وراز( هو

 ۔ ےس ایسار کب یک لر ال بس ہد دع ےس ا ۔ ےس تو سار تک
 ۱ بیت وز اک وت مامی یے لوط
 نر فر نر لاک انزور بارذلع حرطیس ار نا تھک نم هراز اه ۷ ناب رج

 جنب سم ناله حس کاک سا ابد رکا هم
 کا تاک ھر ےنرنہل انشا وم - اگے اے اہ یر ل ت ںیم تما ہے یہ بالذطرردص
 ۔ ںیہ سکس ےس باذخ نص ےس سز ےن سا نرم زن نام ادبع ےس ری رقیب نشاوکے س1 ےس ہایک

 ےن التو یی تک یک کرد ی ریٹ پس ایل ہن اطرخر امر ےس یہ شا نور
 کد گناه رج بم تیپ مر کا نک
 ان روم ادرک طلسم طیور سرب نا حط یا ےس 0ب سگی

 سر تی کپ تھک نیر ۳ اول َوارکں یم ےتاہذف بحاص اش ترزمح- لس فک
 هک هجری ن ایی گیرد ذر چ کف باردا ی والن قی لار
 وقاتو یرادرب مصر دارپ فاصنا ےل لعاب زا ناف ائ کک 7 رج ےس وید تا ناک لیپ فرورسا لک کس کا رذ باجساکت و س١ با یی لن لی ےس
 ۱ هی ی هرکی رک نا کی بز سم ناں گان تہ

 ام برق. ےس یم ترامم تاب اد ےل الخ یتا
 هیچ لر قاتل لرد هل تل س

 + اے یک موس
 طبس ہرا ارا ےیل ا ےہ کوفه 2

 ےہ ا وس سس ر ۔ ےڑماید رکی ھم زم اےس و رت
 ا السا خش تا هک

۵4 
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 تن ادم ٤| Ie تعابت نق راد اح نی افا لرب اے لاردا لوپ

 VI آر اپ ںیم لد برد هی ےس یک دسر تیک
 لاک ےس ر دص روک سر هک ارد تاپ اے کت لکن ایا رکن انا
 روت کل کا 777 ۶ ارو اراک ےس جم مو سن انا سل هک تام ساروا بس

 زر اتم ےہ دص شر دا پسو رتی زکر کد مے فا اهچ
 وار سدا تلاد تاپ سرچ ۔ہچ یک رہتے سخت چقد
 رکے آر فری الخ نم کک1 ب جن اضا کے ای انب س بساک نس اد کسر ر ص
 ےس ےک ردا کیس اہ ےس بغ اہ یک ضاع ےل بے س اکے کسر دل
 ے انو باص ای اعناےکح راج د .بلق هی ا همت کر ںی یب ساسا
 ہرررا آرا یت ںیم لد ےس | تاب کرکے سر قم ظن عوروا ےکانم نی حت اکے کالو کی سا
 ۲ ۔ اں یر ی تس ارو ار

 روا رد جر و تال فرط سر ےہ ترے تک کاک اں زاددردا ںی سا رد ل اہ

 ےردص قیضو تلادضردا ےسرکع ریز فری کاردفم نان کے لاک ےب ےک سرلا ع ےک ما رشد تما سا فری دد ےمایکب وس فار شلاوکت یضی کی کر دص قبض تام

 ماس سد از ہو نم تونے عج بمیرم
 - لر همت احا اکے وہ ہر باہر دا

 یک اختر کہ اف جسم ین وز ندا
 ےراردا قبر درم شش قز ال و ردا لار کرک اہ چپس ید کل ترق

 لول هر تفنگ تا سلطه تر کل سل یہ تاس

 فیس اهیلع سانلا ضلع ےہ کب وس تط نہا زیبا ےس ےہ

 نک اگ کس ارے ہیر رکنی کیم ناضا عت فردا ک اف الخ ےس سا ۔ےسہایگاکءر اص

اس ےس سرکل لپ روا ٹر گر وا ےہ رکا تطل در یر دای مغ ےس یسک ٰ
 ا ےئ

 ےہ لب بک ضرر ا یررام یس وہ اس ےک ں ولوز ند ۔ ےہ یت

 : فاکس ارور لع باشلا ۔وکت رخ کت لام جل روا ںی لر لاد مل تو ک

 تو گہ كز چ ہو ب لاوا فلک ےک ار وای تاس وس تا ےل ی اردا ترت
E 

E 
f^ 



 مارا ض رام قیر جن زوج بیک سی نور ورد کد زاها راس
 تک ارد یکم ا لا ی ےن باک عمل تری لنک ییا نوک و 2 فاز

 کر سرو چه سارا ارزو رله ار کرسی
 سارد تیا ور شکل اض پس ارپ با چکا مث نیر هرات کت لر

 ےس رے تولت اپ I 7 رو ط سیف مدد تلولض کرم نس

 ای رکے اب ساز یک تسلط! ےس ترکی کت لادضروا ےس یػر کاکت اش فی

 ےس سر تندر ور عبور شن ستون ناض سہ
 ر َ ہہ ےک

 الي سد ںیہ ناپ راکپکاکت ارب ردا ےب اتر گیم ےن زےک تل
 رول با کسر تر رک ںیم نارود سس روا ےس وہ امر لت حس ہو رک

 مش ضر ید لت ار تفو سارو ١ں تل ےس یر لے ےر میں ونود تصب,

 طراحی نفرت بکر سحر لر تکست دنر یت
 تسکین ست پر نام ک
 اسف یراق صعب ۔ ںی تیل رن فس صحن ےسایزرکس  تلاع کے رن یا تحشلب حب

 بسر ںی تی هات ئی لاتی الم دعب ےک شکم لوط )حر ور ےس سیم کے
 یک سا کرک اھ ںیم سر لر شربت یار سو ورا
 ۷ک یش کیش ےس ںرقرق کوم کت علود کس سار و ١سف ےس دہ سس راد

 تک 2 ےن ریدر ات ایت سرا ام ترو ستاره وا تایم و 2

 هر بیشه لر ساری تلخ ی ترک ا

 ی د کدو رک اغ ابی
 رل نا گل هم گو بلیک اردا چتر جبر فر د نور

 ا شرکا نا ےھس ےک کد هد بکر ۱
 واتس لب ر رک لت یک ےک سم ساس ا تیا یاب

 ف ,OTE لا لار هی کا ۲ اس کی

1 
9 

 جلف سن

یر و ص7
 لح اکر لا ترم تعشس سس 

۹ 
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 و ںی تر شوکت سرک اوا یی اتوا LSE لر ا چ کو
 اے ےل کاک ےل ی کت ترار ںیہ
 مرا رد تیم ابا چرب دقت تاچ

 نر جهت ساد تسذاب نکس کا تشبیه اردا چ
 زر تم چرا را اس نابینا. چپ زرد اف سی تان

 تر ی لری ان یس اے ہن قر یل ری امر اض ا
 زاد ےہ کس زای ردا عطس یارو را ناضازروا ا رر ںی ت الع
 ۲ ےس راک ااو و زر را تلک رت

 ےہ کید لنکا ےکونکن اب ناروا تی تو تای ںی تان السرد

 ترتر ھت اج یل ےک ےک کریں اے کساچ بالر زکر کل رک اک کنج
 انوا ےس یری تالخامر )و او تراک تب تان اسکن امہ

 J یت حک رکی رک اض رو س اهر فا کل تین 1

 کس اپ مینی سارا متر تل در کن لس« وارتا کک

 کیس سما ہا یک راو داو داد تس کہ یاب تسلی لورم ںیم نانا رکارب م یہ
 رز تور از رآچ اب اپ تسیر وا سارا های سمر اولاد مو سد

 « ی ارپ تان هوم کل لگو ست عارف سا کس رگ سا
 هرم سیر لکل ای ای مر داک ردد ارپ ۷ ح)ع کل1 ق وذ ۷تک اجور

 ےہ هرم تم هفس سرود ےہ رکی کد نب ار بکس بر تو یدک
 تا شانه یر نشد کت لاو تیر ستار کل تو زکت سرچ
 لر ناشر باد ییارپ | لع لع نسحا ر کم کوتییل ےس

 نیا لا قلمرو ہد امسلاراو حایضم ےن مشن نئارظنخ احردا ںیم ششم دو ۔اہلا یک

 سا هزار يا شر اش ۔ے کش توس ی لوک و

 کب تن سس رزومه یکتا مس هر فا هاش تر
0 

fle 



 شر ا ۱ نارام
 هو ےان حر کے دلبر سم تار کم فاطر لک ج ا

 تاو ےس نات ہو ر یرادرپ گرا تاغا چ کک دا اکر fe ےس ناس / ۳

 ۔ گے کہے ا تیا وکر نا ںی ناش ےک ی بل آں ں رل
۰ 7 

 ےہ تک یا الو نم ۱

 رکا بب لاکا ےس ن اردا چپس ےک یاس ساب کرک ےک ن ا لی ےک ا “۹ ۳
 ل اتر: ایدای ب ےس ی وزا ۷ب 7 اکج اول اح 27 اکرم دل و 03 و 4 رک ا الس یب هد لیری کک رها کهاز

 راس تجسم نا ہل کل روان اے سہ کن ای لعاب ناطش ادا
 ےس موسا راو ںیم صید ےنرکل وہ سیا ےس ناز ساید اڑھکے کس 7 ۱

 تير ان هست تار باس ارگ الس ناسا ہو نکے اکی امی مال انا"

 رگ زپم وا کد سانگ کج اس ور لی اکو ءا فردا
 نم تن وے رکرادرپ واذا نان کو ی اعررس ہد لایا س ار آں نعت ےک ۳

 قاسم سم جام مود عن سکه اد ےس مات تردد آ
 لہو ےس اف زاوررکےش و هو هرکه ا
 ۔ ے تہ کم ا و کیا

 4 ت رکے مای راک قرن یر ککے کت نجس.

 ن ےک و لا ےک السو ماه رالددرد حج ۱

 ےس السد نما سا ےس ےک کے تال فرشتہ تول بج ہلکی لایک روک
E 7 7+ 

 هراس ارگ تک ہد یک کس کل د ےس نا حج ترینر |
 رک امر یر کے ےک السد نکا ور کت واک ورک سوسن تلخ و ج
 رب"
1 

1 

 ےے چ

 ماست ھ٦

۱ 



 وا
 ۸ ور تی کد ر بیس ےل اکا ےک نا ۔ ندم حی اولا ای مھ ںی لووھد الخ یمن :

 رس سر سہ بساکهت باد کال اد نیل ےہ ںیہن ات اب ےس جام کب

 رام کی راز ےس سری ےک ت دام کو اض رکے ری عقد

 ےہ ےک مارک پسی کب تشر لس تی لر و ار نم
 سم ضیا اس یاس کل ساری ا تال یک لاکا ی ںیم تسرد تامعا
 تر لحن ی ےک ا کک کے پا مدت ےک چار کت راس, ابیات 1

 اراک لب راسا لم ےک ررر رتل ن رلود هر دارت راز نولمحر

 ںی ےہ ےسز اون اردا کما زج اض رک داتب راک یجب رد اے ڑپ یراتغار ور یرارا تک درک
 روا تدامسسو تدامس نواف ساز اہم اک اد خ روا ےس تک ے رد رو۱ م اظ طب کک

 : ےس ل کے ی ےک ناسا لد اک سا ےل او ےس ایم کم اد یکس یک لاط کسی ررر عل اط
 ارو تے ےن ین اوکے سوپ ےت انب سان اینک ناب عام در
 ےب ےلربھج ےک م الت رول ںاہی کنویکے چہ کس فرہاد ت ساروا کن ادد سی
 ۔ ےس ر لیت ےس ناز

۱ 



 2 ےہ ۰

 ناصر
 ہم ۱

IEEقوت “ص ش 4 ات نیجاشعمی َ سہ اعجب یھ ٹتحجرمویو " ي 9 و 9 ےس رر 2 2  

 شتر سلول یتیم بلوا لا الا حج ۶
 2 ا کتی لجلفابضحم مس رک ےس ےک 4 ی 9
 لے ما اما 09“ بفییراخ

 نوط شاتر پچ اگر کز وری اردا

 کرب ےس ںی لا عوف وق س متن ھور کے کد ےس

 ےہ کارتن نم را رد ا 12 رتا ےل ر کر لیت

 هر ےے رد ےک وفود مہ لذت پل ہد

 ےس ااھپ ےس وار ۶7 ںیہ یب کر یداغیمس ا مک باردا ںیہ ے یم

 ےس الامر با اکے ای ازای تلا ی رم 3

 بانگ شب اور شن مرا
۰ ¢ 

 ےہ #3 روا اباد

 ج ا ا س
 ur ص



 مس
 ر ص

 نل مٹ
 ا ےس مک لپ دہ جہا مہ ی

 تورم
 لرد مقر نفرت دل ر ںرہ شب که کت ال 4 ۹ 1 ان ۳۳ تک کد رگ “وم ےک م پھ رس نیم یت ی ان وت ۱
 الر نر دالاس جب یں ودم تاب کس ید دز نک یت کوک د ای ر : ۰ 2 ۰ 1 "|| لا | سض
 تے کش لاس یکن ا ۔ےکہ رخ لر لا یک جلد تارات ی ردد نب یی الرب 2

 رش ےک س ا. بک ار راک شام ےس ر ن رمو نک مس اہ ار ۷ ن اے ک ت ۳ ۰ و ۳9 و ٠ ر ےل ۲ ںی تات ےس ںو کت مع هرب قے زہ ہم یب اکت ښی ی ١
aa: 
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 زا ےہ نصا لمف ےس ع تم ۱- یوم ارم کتا تہب ںی ان دورا تیب س
 ے۔ لحب ا تلج ۔تو او e) دارن تکه کد فک کی شر دارت لا نیا 4)0 ¢ ۰ وج ۱ ےک E ےن رک نکن رب النخل ۔ ےک اعا اخ ہرا نت ااساسا اک ااھتا
 یون ںیہ ےک ترع ضم ےس سا ےہ لمبا ںیم صا ' ارکرتم نم سا« کر رعد ۷ی نا
 : سج ےس راے يروا ےن ےک ا سرک تس کرار کرل

 1 سکته

 ززع نون ۔ ےس ترحخآہ دیر کر رس داره رسا نر او ترک ایل اشو رخ ےک ہ ترب

 ت رد ری سر دم یضاس کر کن جرایم دا ید ےس سر ےےن
 چت سر تو کن رک سری کید ےل چاہو رور رق رپ
 د تنر وصل - در و تر دم ےن ام ےےام ےن كر لام امت رب ترسردا نره

 رس یکی تر تا ےک ت الفت تک توش و تراوسرو) تی
 س نے ےہ بسر کالا ےک خر زودو تنجر دا تم ایک نرو ےس یکے اےک
 لب لز ترکی رب بی کس آب ےس ن امہ سا ےک اع ترص ہزار ےس اکڑ عب

 > ۸ لالع بت ےس رس یک فریم لس گرا بر ک کرام ےہ ابر زورو تنجں یم
 هان از IDA رب بر کا حصے ی یار د اےس لزاما

1 



 نا
 ا

 لاب

 رف ےن نار راھ ۔ ےل ہو لاف ےن روا تو تن لد ےکن ادا لا ےس مدد یر قر رک و از یون لو ےک نس حر کں در در نیر نا در هم هدردا جز تمخکردا تمسببی زد ازجیکل شنود یل 2 لاد ںیم رب عر گ۔ ےس یک ھاو ویکی ی یاسا لوت ےس نایک ت رنا ی اا کیسا تپ یز موت نم عام و برق تقدیر رز تم لک بنک کو کاک کک کب مد 2 ا تھ و
 - ےس ال ناب دورا

 « نوربکتسم ه و کرت خالاب نوسوب ال تذلاخ
 ب ںی دو هوا تا بنر تن هتک رپ تاج
 گدلام ےس ںیم سو رت دال کا ان ہروس یب تعکرم کر امر کام ال والے لیا

 ۱ ۱ 7 کرل ںی ںولر لنز تم 727 ےک اان 727 شتر کر ران دلا ۶ ۱
 تہہ: ۔ہ لک زنا هارد امت رٹ ےس سی ل اشا وف ےن ننه عطش را رگ ج 6 کرد کارد ۔٣ ۱
 تي رب نقش لات ےسر کی مرکب سنا ۔ اگے اج ایک ج سرک ات تارت کرت نط رے سراب تاب ی دا یکے ب ےک مر دا چپ نیو شون دعا لس تدابیر ماع ۔ چ تہب سم ےرک تک تماق منت سه امیج مھ شخ جی نماشا ها رد امت زن تر ےس
 رہاعاتاوکں ہں یم وفا اےس مت درک لر ےا «یئ را نم مترثکتسدق نما عم ای
 وجوہ ےل ترا کن اروا ےک له ت انجروا تمر بہ تو بزم نیم الا ۱

 ۔ ےک ےترکت دابع تاجر سی وہی لر ںیم نا کل نا تیک دک ١ رت ب ات لاب یار دا ںی توابع کل وجے نر روز پاک لا ا

 ي ا تست

1۵ 



. 
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 ب نال
  1وس لام هب لا نوختب نوعرب هد

 هچ ابا لنوو ۳3 ہور -

 تو تو
 ا ی ووا یتا لاتر یوا

۳ > 4 

 هه نا کوہ
 ےک ےیٹاروا دم تاجر ور ار <

 اس نجل | نهب و تیپ اولجح و ‹

 ر - چلا فسر تاجرا ارن

E دہ اون اک کاپ رال لح | کاک ے رک ف ارد کس نرخ ز ایہ الا تاق زو 

 ےگ ںی پد ہے ٭ ےس ےس رکے رابتر ارت
 نجلا نودہحر اوداک ب م ھت ود نم انالو تا تالاس

 زار رگ س نوا هکر پارک کے س هزم ےس ا تاز ک پا
 طس 7 ۱ ہر ےہ اک ۳

 ۔ ےس ےترکے راک کں زج کک ںی را گول کس قوا
  ۱رے نرخ هک زرد زن من هند نج نت مے ات
 تک لاک لاد ناض» تسود ےک راک ایر زا ا کک
 ۔ تار سا وا سک ہک
 سه الع ٹا کی وج ےہ ا

 اس ر یل ےک ۲۳۰ 7 ۲ راد وال رو کرب رکے رسا دا بام لک یس تک اب
 زر یہ رر کے بل ےس نر اهل مر 7

  0کت ف یرد ےس نانی ی تر ریز ےل درد غل
 َ  4 7 ۰ 5رب ہا اردو دام و رر ورام ییا التر باوک س 07 ا. ارد رگ 1 ءس ا لیک ا کت زل زان ھم لگو بل ےن ا وی اا ۱ ا

 روم اد ےس نی است ا ر تابا کت الم
 از ےک ےک ن اردا ہک ےک رم ےررط عامل ھے رم ی
 نم سم نا زا ی ت
  7را 6 0 ارم . لو 0020 د شرعا اھ و رک 0007 رپ و ےن رپ رک زس مر فک ےس

  07ت ی سرکه یب
 ¬ ترسم
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 ی اس ےس ناکا وک ر کود اھت لایا بم ید. آس
 نبت اب نایب کک تست ییا ترودو اجاب ر
 احلا اھت اوس ایاھج شا کن اب کک ماھر ہا سار دا ےت تر کر مز کت اما ِِ

0 
 نه هارد تر نرخ بیس نر گو بسم ی روا ۳

 ی هد تم هر نيم اب یر نو تیم کر
 1 رک ۲ َ ۳ ۳ ی

 ها الع اکر شک لب ےس ےنرکرود ےک اب رفتی لار ب اک ج یھب یکدم یھب

 لا لم 5 ےس ےت کل رو هر روا سر ی تاک تامک اے - 2

(iy27 هستی ارد اھ زلف  

 نھبلا ن الش کی اس ےک اشر اھ لاین وی کت بش یک عش زد اج ای تب و
 رج ےک نیک نط تے ور نابعشرد ا نانذتسسس ےک لا رامشاوکس ا چیدردا ےہ

 دتش کر ےہ بدط اہم .اھج نعت کئ یط ایش جرط ار رب رپ تا
 اور« عج عام کرکت یا او هر مدرک ست ا ےل نا
 کن اض ےس در لوس هستم روا کن و کا گر لا بر

 تب سل یم ہیوم اد ےھت مزد ات اا ربا ا
1 ۳ 

 ر۸۶ مم

 لا اک
 2 کود مم فکر لود عن کری ) ٢

 رس درک رقم ےل ماہ ےن کوک ین داعی ام ادا اپ ا وز
 رک لون ۷ے کک ضر نج ٹیم تقی افر ہل ارو
 بل ضو لس تیم ی ید و اھ ییا ذر
 ون رو درو ها منکر ریه دکتر
 تار سو وت ناروا ا رم شو نا تراز و
 کم اس اکو | فا لات دا ےک ںی اب سرب بر ناناردا نیٹ 4 لن ۷
 بی ارس اگر هک که وک



تحت یی سس ر 4 سام
 

 رک ۷م ےس ےس رر بمب اوری رپ ده هلی هه هو اک ورد ۔ ض لرل

 ۳" ھم یت در دعقم تابع ےتس تہکادرکیکرت

ر رادار 3 بک هد رپ تاب تل لس بلط چر اڑا لصر
 

ویدےس ںزج نعل ےس ا اما ها سر ےررد کام 21
 رسد را ہر اف ےس ں

 را تا یکن ا یم و لا تاب اسرع رک نه و رز

 ےک اھ ہرا ےب ےس ںونجمےن ںو داروا کی را کن اں تامر وا تاعازلی ی

 را تک نر کی داند کیی ی ےس ت
 وب تر دا ےل ا ے زم بو ےب عر ا اب ہدالدک نو کن ا ےک کسر دات مک

کن ارد 1 لمحے س ت اتہاون ےگ رک کیو 292 سان تازلوک
 رہے شد زا ام 

 رکا ما ہر 7 ٠ ے تاجر دا 3 اما ٥رب ان ےس تانج و کک تضارب اص

 نایک تاک ےس اعر ےن چرا ہزار ذم کن ا لعرب مادے س نا الار اور ک ا

 نا لا لا نس حب ہے اهن کک س ا کا کاک

 اچ رس لار علت کن رو یک نب لا نت
 اف رم ناز - یکسری راه نر اسد ور اس

 - لر سا فسا رد اد دف س تانک بم تره عر تک

 راکم امدا نیل اینک
 ےک لورا ےہ ی اناما ےیچ ںیم کوچ ری رشد عرط ست ہٹ اا نارا
 ےہ اھ 2م 7 7 ا رک

 تا نکی ےے جز ۔ ےس امر راھکمش اک ں راراھیب ںو ہ لا منه ی اردا

 لرز ع را نر اپ نیر نی ما لانا یر کم اد چرا تام

 ہما فر یسک کت و یر کوم لاس کس جن کره شمس 4

 ی ما تر حل ےس یت درد ںیم تام وچ شو یر ار اب
 دل نفسم شاپ اپ سک اید دوا ںاالپ کس نارد ایپ ےت ہم نب

 مسا نتت هل

 ا کوس ا
 اہ



/ 

1 

7 4 

۱ 
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 س کک ےک

4 1 

1 

 ہہ +1 0 ص٦ 23 تر
 شاپ ترصو ےس قرف . تا ںیض نی حر ناب تر راک تر ی

 2 کل امور بسط را ے لاعب سطو ےک وک رسل فر مو مند رم رتن

 تا 722 اہ ےک ےک ایا ہرا ےس ےل ر سلال ونود مک کارو تر الا

 یزل انلج,اخلب » مرام هجوم رهام اپ بس نیٹ موضع سر
 هر لا له یاب ےنروکس کت قو موم ےگ ےن مم یھب ےس ای ند تہ
 گرن اردا یر صبا ناروا سوارن د تس اتے ا کلا کنن ات رش ےراءاکے

 7ت فا بی ےس کدر نار یس ۔ےس کد عر رات لا اف یر ع ۔ ےس توں ےک
 ےل ےس نم دور رک ےل ا NE ےگ رم پ7 ےس یب تعا کد ام ےس لا رکے لار

 نیت نکس کل نرم ۔ںی کچ کے ردد تاک و
/ 

 : ےس رص ؛

 هری رو هکر وز سپر ارم سر
 - هک اعلان توپ اگر ناف
 : ےہ ںیم فٹیردصردا کب جگا

 اگر یم ںوربت یکن ا بالعر و ایزوکں کول ےک تصور
 رو ار ڈر م با ط گور تی خررپ یادزا 7 هرم تم کو ام اک ثرعلا

 ناۋا 2 ےس سیزن رکالا تددزم یک خزر بلطر دا گم ارم اه تن ناصر لب

 تبدو رخت رپ ب ےک تھک نکی ا جال ں یلدا ناک
 , للعلا “يس ر ۔ ےک اہک ال

iiتار قر ورک سرد ےس با را ہک یم رک 7 یک رتو ںی ت  

 اخ ایر قم ےن کوکس جر کت تو ےل کافی ا تلج یڑرر انلجر انضلب ےک ںی هر یر لپ تر نان. تست کتک

 کروز باردا ےک بارد رت نرو اک نم یھ
 با کم حر یکی نمود حب سا هک لا» سو رل

۹ 



 4 ل اوس

 بارع ےن زودر لور

 لا ےس ےک و رشد ۱ ےس اتکا از زا |۹ ۳۷ ۱
 ںازع اکے زرا کے لنا سا لا اعراب َ ےالاو عر دا الاو تک برزت کلا

 7 ,e زیپ ےہ ار سرگرم چاپ بهر ےہ ےس ےن اب ےس )چی

 وو را حرم دے ا ےک ورم ہد نکنم باد گیج لاک حک
 ۱ ےس از بسا لر طلا

 رو رو رابه باکس با ارو اینک کوب ےس لام تام ای
 rN ناک سو برا دنا سا ارام نزولا ار شرت او اچ
 کام نب ےس اور هستیم عب اح یمر ابا یس ےس نین رک ربط

 دارن ریل این کی نہر دزاکی سم شر انس کوک شو یس کی کد
 زابل چی رک اھ آں یلص” کت ماو ترصد دا نللصر برق گل او ےس
 رد دربال لاعف مو ۔ےہ امن ام یب ہدرکک احب ےس ت یراددا ےس تیر هو یک ب
 ےہ سک ہدرکب لطم ےک سادوا تیباغہ ۷ لولدم ےس سس ملتے الاردا سہی
 - ےس یا ےن سا نم ےہ یس امن رطاعر اکر مس سا یھب

 اش س ۱ سرا نٹ تہب اعم یا لکن ر نیا زا ا الا سم تی اس
 لمم ایف نیلا کسر اکہ تلا یوا ہی ہنری کے ابد رکن ار ہدایت بہ رکن زو اش سد
 رکے سیم نعم ےک موم ےن سک چک یب سا ےہ سہ نم ےس ترم یب انش الر ور 7. و

 - هجا قرن هتک یسرتع نه چين از7 بل
 تس ن لر ھم الس لا 12 عروس سا . سس ای ےس یاد باذع چی رسم ۱

 بس سگ ورد بک. سرو بل کله لينک تراس
 نار ارق یکم تیر اروا( ادد ان زد نیل ےس یر اروا یاد روو اتش سان 27
 رسیور ہں رلود تجدد Ire هی مع و اد نگل ا ما ےس

 ا مت تاداف ےل
 ا ا جت رس ےک

۱۳۰ 



 2 4 ۱ اض للام

 هر اف ےک هر جزوه ددا ےک لرب ام اکے ۷و کم

 ےس رک ساب نيم جور یر گو کر نجس اس چو

 نمرمرکے بہ ہرے کل توا راوخ فال رپ لمار ںی تلبس تاپا

 س ےک ا سای کروا اگے کب خود شم جرط کری در ا بک 7 کی هر

 ۔ںم کار فلم لکں یک
 شپ یم 7 اه یک کن زوم ا ںی سمت اک درک کا / مس ۱

 ان سلب بازم رب نوا کرک کب برک لو لو ناف
 را٣ تصون [ ںِم حاورالا یداعروال یعلاغ شپ نو ا ےن ھا ند اظنف اح ک2 2

 فلک نس ا چکے بن یہ ئاح ۔ ےہ ایک کک ےیل ےس وامل سیکل تور مم

 ےب برکا یکی یت شک ب سک ہی لینا رخ یتا
 هر نیت اردا رکن ب نیلا ی ذرت د عاشورا لب

 ا: درک رک بر یہ تی“ نک یم خرد خلا هو چت کاوو لغ نج کک
 ۔ کہہ کرن وکت طدخ سڑک سہہ ]جم یگ موہ رک او

 عدسی ملے پر مريم چمن

 7 ع1
 چک رکورد یک یسک گم نزد رت شوہکے سے بیخ ک۶ جلد نی

 ۲ گے 2 تاج نر يه رپ بک سکی کٹ
 کک ایا یش دگر اکیس ہد کیم سد کہ ور گی دست

 می ! رکے مر ےک لاتر لاد عب ےک ب اع این باط کوکے ییا ہے
 رب سایر ل لہ رس بہ 727

 د ایگ. کر مس یو دیا
 ات سا بتن روش ن و ےک ارب 27 ا ل

 کس سن یر حک رب



 ۱ ناسا
۰ 
 ا

 اد تو ام هک اک نہ و سد هر شک و هم بتا تب اروا ےس سجن نکا س سی از کا ہد را رح تپ نر ےس ںیم دا مھ اھ ہو یارو ےب گلیڈی نا ضخ و کلر نشر چکش ۱ و | کب ازع فق رم ںیم سس سیم ت دا چ کم ےک ےک ںی کک سران وجیز لرد ا نیچ دانه امد ےک لس نوت سک ری ہوالع ےس سا ۔یک پا زر مرکب ارم اپ شیپ بالن بدو ۔ے بر ںیم با شی دق 7 ا ام نیلا حرص
 رک سر کار و گر ےک تم هرکه ےس لایخ ام نر ھے ٤ هر کب زور که وب

 رب کک شر کےہ اپ ترانے اک کک ہد بستم ها اشامال؛ سم
 ابی دردا ےہ کن اف حک روا ناروا نک تی اک ہد یب سا ےس یش اس رال مس

 رر تاک شرک تار ہد یب ےن 2 تا وج ےک س ا ےس ب ا ۰ ۔ ےہ اپ اب ردا حب امان کایکں یب 9
 ےک اود کا کس گر در کرکے دہر مر مک ی ےک اج کر ایتخاو تیشاک
 ی دير کرد ےہ ای بیو ےس نرو ی روا
 تیار م اور یکے سوارا اد بدر اپ ادارہ رک سی ن خزرورکین اولاد ے ری
 اسے اتم اع ےک ی ساروا ےس اج یر تلا ہو هے ا احانہک ازور ا ےک میلا

 را ےہ اچ بب ہد ےب فرز تیک ادن ہر شیوع يک ج رر 7 داور یک ےس اخس اردا ےس

 ریا رم تک و نا رچنا اا ںیہ ےک ی تار تم ابر ری هان لک ا

 - ل ےس



 نراس

 ترشی رنو نرمی
 ره یک ورزی

 کرنی جین کر
 دیزل هام طیف تم

 ۳۹9۹ وک ور 2 ا ےس ھر رسم مو ص ےس حرس

 ا ۰ = س 9 ںی یم

 2 ی نولمعیابعلفاَعب برامو اولا

 لا 2 سراب یاس اکے روز اک را واط ی ادا

 سلا رر -ب بب 0

ے آں یل وکر ہو ےس ںی یو4 کت عا کک
 وج

 هم او ما ۱ 5

 خس! ےک ند س اردا ےس ت یال

 گایا یخ یبا رخ یل لإ ےگ ں یا
۱۳۳ 



 ا -

 2ک اس

 مت
۱۷ 

 رے دخل ےن ود ایک ٹی کرہ کی1 ےن گن

 زکام س ھچک بسی ۔ےتر ناکہ در کاکت بسا لرک
 بجے ںی الاد ےک رپ ی ےک نا دک رسب ر

 اطلس لنت
2 

 تی ےب ےس لامع ےس گول برات وا ںی ے

 تامل ام

 جیک کا وچ ود ےس الو ہدا ٤ےہ مس یب ۷ح راہ ےس لز و

 ےہ ر وارہ سر او تیمالو . ںہب کہ کن لرز داغ ںی لک ل وصحن ایر ےک
 روا یل ربیع کت فص ےس تیلو روا جس آں یہ نعم ےک تر کروا ةر اس

 سکته یر دا تالار ریو اب لاو ے تمر کے مب تالو

 ٢ ل ںی ےک نص ےک ل رلروا ںی ےس ناب اس تم هل تک لوت وک

 میهن چه تر تایم یر
 رتا جر یراقت عام ۔ےھیش ترعد تفالع کس ا کں کوک ہ رکن اامڈ تر هد

 گا فام کس جمود ندا ورم ار اج پس ہر لونشر ںیم تار: کو
 ےس یل شب ید یبا  ءاند ده ۔ وہ ای وسروم ارب غلم, اتے یس

 ںی 2۵ 0 ۔ےج ورکر وا ترامس ر کا ےس 2 مای نصاب

 ھر سر ج ںیہ سے اس رد ار در هفتاد

 قرض ر دا تری ا وہ راس ےک صل ہراس داوو

۲ 



 نبال
 متی
۳ 

 ری اسے ہر اسم S2 ر توامتروا ےس لوا ماس ےک طاووس سا هو ة>اهْسل ۱و بیفلاحسلاع

weےس  

 مناسب تو کت
 برات هر تیالو یکن هطاش وا را يه الا یم مح یلدا لاق ہی سا

 رہ رکے ہری ناف لا٠ ےس رپ تکنو نوا کر ات
 از حلال ےکر ازل و قاذ نار فر ۔ںیہ ےن نو ااطم ےک ل ام ےس ںفاض درک ایش
 کت لن ےل زانا ۳ ع لزلاضا خب تمل ےہ ں زانا ےن ۔ ےسارر لس ا نثر

 ےس سا ہنس سن یب سس نک رب ںیہ خس ںوا لان ںیہ تر هتس طرف اض
 ترو کوہ اکا جی ا ںیم ترخ)آ ےس از تھم ے نرم ن ترا ار کافر

 هل باک ب بس نر نا لب هنر تقارن طی نده
 ےک سم: تافعصیکس سات اذ کریم جیک کس لوس رم 2 مر تاج کت فرد کسر وا هک

 ےک الغا ےب ردا ا ءو دا تایل حتما تایر کس ماا
 رر اد ا اکے یا اتر عم کم زید تنجردا باد تر باشم تر«

 بازطو اه ۱ "شوم سو م و اع سا روا تالاع سم جا هک یگ نر سا - نمک را

 0 چو سوم ای جام کینه نیز زی ا سست ترک تیتر

 هفتم ن کت افص ی یں ا ددا تھی کر لاک س او روزہ برا نر ےس و یس |

 انی زاد ت ےس تلاد ںیم یک ت رع ےک کلا ید ددا ا ب نا فرم
 ںاک لص متر ر ےس لرز 7 | هوالع AFI ر ےس ےس ن اردا رس رورو

 کت رنز جو اک ت دور و ہیک ز ےس تک السر عا سد جن
 ںیکر ای ر رو لتر ےس ا اد کی اور نب یم فذ هیون

 ےس ۶0 اک بت بار اگل دم یہ ناخ کت ار 7 یلص نس کک سز

 کرد ا تند «تزف الو بیر یخ ںی ۳ از ےل ےل رج ںی رٹ رفا و

 کردا تام آر: کتان ید تم قہ نر ماتم رتن

۲۵ 



 ن ارس ا(

 رخ فا ےک ھم اب کن چی ید 2 ما سر قاسم زر کا کک یر سال ےس نرو تم عمه بم یدک تاک
3 

ی کرک روال
 7 4 

$ ۳ 
 5 ال ریاض رزم ار رخ کی بک ام ته وارا“ ا لرب ران ےب ھا یر سنت فر تراش لر تری لب یر فی لہ رش کر رپ وت م پر ات ا رز فقر و تیر جو ریا رادو ھم کد اےس کر کر ا لس لو ا

 لہ ےک دال ںی ماصع تشک ی سا وک را کرد مان اکر زد سک رک وا ےگ ید رک فکس ےس دل کا 2 سم خزر» ےس بسا سل ار ےک ار راں ولا امت عر سا: انس لام A AL e ۔-ر رام کلام نا ؛ےگ ںیانب شناس رود بیر کام ۱ ۱ 2٥
 ۔ ےس لوا نون( رق ونی آب لطرد سرق سر ترم تز رد رد چرم یک نهار دا مار شف تفالصا ردا ںی لرایخا ہار فخم رژرو نس ےن آن اعراف ےس رد کف الا یم ۔ںیہ ےس یا انب راگ م نم ےس یت ےن ےس تلد ےلفرب ےک اد ہا داں رم ورا یم ےک لولو ےس انب ےس تی الو سر زر: تم الو راس هک روا کود ررصع ال | هجا 7 راس ترس ۱
 بی توک ےک یک ںی نرخ هد را کر ش ےس ےس کود سکیم ےک هد ترکیب ساب ی بل ات مو سس یتش ےس واول فا تیاقو گو

 دا یکن ازروا کی ؛ نطو د لس تا لول ںیہ ترا نحل ۔ ےک ں واب قحعاس ےس ےرسردد

 گر روا راک راکت ١ ےگ اپ بیت پس اسیر اکا ردا ااو امتار کاب هضم
 سا نشر وز کسر کز رد سام رک اسو ق اس هستم 0 20 رکن کیل ےس نیک ام یا ےن نخ تخم نر آب رلط س)۔ ےس ں ہہ اب

 ل < ۔ے تے ے ا ا و ختا هل

۳۲3( 



 ماش بهر یر و اض نک ارور لا تضردا سیا 4 ےس ۶ ںیم تک ی در ٤ راح

 یک س ےس ع راو نر لئے تایسفمل اد کے و یم یکم ن ضا تیک تاک ور
 قاغا ےس جز سج ست عام ںوہدافاردا سم تاج نب قالخا لامز ید قم اس ھر اوم ےہ تر
 یر رگ و اھت م قلم ےس ےس ود کلا یم دددردا ےس مرد ےس سا۷ ںیہ کوہ شدہ ےس

 ہوکر سا ےس کار f ب ےل شک لار دا ںی ےن اب کبود بل نصرت
 کامنز ور نر ی اےس ب بدط ن اڑ تیا سارہ علا کن ا ںیم تک یہ ترک
 یر طی ۱ ےس تک تر داس مب سم رس ےک ں زلوہد بل لااا ا رلود

 اب نداس که ےس ےسر سود سب روز نداعقد ترعذرپ ساس یکل اما رکےن نر

 تن یکسر هدر گرا. سر اسکن فسا درد لب تیر
 : سے ئارخ ےس اسکی رب اسم ت ی آے داماش ورک

 نام لب ۱ نوع. هچ رپ تالال حا ےک ی اعا ےک ناد ےل رو "یب ۱

 لب در رو کت لس وفا خار یوا لت الال ےس
 مزار گر نر قم ست می راکت روا نوزاد ناب
 اے گز کے س سار تک مم 2 لورا حا ےس ٹا تر وا ےس رکی علم

 کا کںوہی ت ملعل ےس اس نوراز خاطرو کز لو اکو

 ۔ اکڑ ہدناخ ککے س
 هدر نرگس نکا هک تر تورم سنا لر

 هه در کد ناصر« نر تا ےس نال ےس نه

 ےک نک ےہ کش یر تر ریس هی مع زم تالت ےن ا دعب

 4 ی شه نور ٹیم درا یک ہت ا یر مارو ے لرل اک آب سی

 هنر کز لس نیم ےس یل شرق فا کن هر او تیز هد ارم ترس ےہ

 کر مچ هر نزار هی شرب کاج تلخ وک از
 سم نام اسلام ۷ں ترک ایش لام لک رو ور رو

 O E RS رو اس تا ہو پن یم ہرے شب ۱ ضد روت تیشرت پند نر رک
1P4 

 ےس
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 نا سدا سٹ سک رے ںوکقرردا وہا ےس دیک سا مارب ےک نط ان 2 اےک 2 رک تر« تب کم ں زال یا ئوردا ترک ملیح وار سل رارص وع یف نے تویہ ےرمخ جل راے تاک یوا ںی ابر کے یوم تعا لد ات تا یک چ ر ره. شتر کج رپ مع رپ تل تیر ںی تیک اار نیا کی چ رن یف ر ںوفاسن؛ ن؛ ےن لاس ے ہا اچ بل بتا زنم ما یا سان بنز مک می نفع راکت 2 تضاد ایوب بش یک دو ران کل ی فر کک هکر نصر و با لر نوے نا
 بت تس یر ہر د ا ےس اضاریارب ںی ادا ۔اھت اج ب جشن تل مل خار هر تکه رپ تب تساوی عدس سا ۔ ےھت ےس پ یجب لاک دوز لا هد سرت کز ترک شر کوکے اس س نفی عمود بک تسافر وا قرت سرد تم ره لا له عد کک رٹ
 ابرار لار و تا ۳ وراز لکن اخ اع س اب ےک ی سکرکا نم بوت ان چرت را ید ککے یس کت سوز ھا اکر سن
 ت۶ کر کرک سد ںیم ںوھمر ورک لار سایلروا تافدن یم ےناھکے ریڈ مین دا ناز
 یو ایم اد وم نادع لایا کے کل. تک یی کرکے ندا حب 220 | سم ںرلد ےک اروا ےک ےگ 7 جا ترا رن 7 2 نا 7 ۳ ۱ ار سار کن اهر دا < کد اسکن و شابک کی سس لو تب ضت سر
 79 مربط تس یسک 74 اروا فکر ر یر ای ار ںی لتحل ولے سم بہ رم ٠ ےس جیک ی کت بح ا ا ارگ کیٹ نر( ان ےل ےن درود
 42+ - عرش را کیا اندر رس کارد در ام زر سا ےن بم

 تو برق دا تر ی لب کت تاک
r^ 



1 

1 

 ےھت

 نال
 لیدر ۲ را لاک حنا 0 هتسهنس هال نادر کف ان تر سہہ ہہم دي ےہ چوس ویو ماپ

 اخر تارا شرم تقارن ارجرداتتشک سا ور . تقد یسکرک روا ےس شو تنحیو ا عا کن اب ےس ےن رکت شغ فردا :ry (re رکن شور بنات لند کد تردد
 ۱ 08۷و کر ار کی یر خبر اکتبر

 ےس کر وزمن ای ای ترب ےب ےک ت اھ وے ۱ من هس + ۳
 یل ےہ (ںیہ ل اوسر ہو ےس بتراب دک ولا روا ں و ےک |۹

 لا نایب زمدا ترزق اد نب روا هتل ماند سرد تان
 سم نیر ایس تمایق در بالخ ۔اگ سی انک کن ادوت کی رس کپ مامکت یاد ںیم این ٠ ۱ ۰ 7 ۱ 9 ا ںیم تاع اکر وال وقح لاک بیک یل ل لو ترس لک

 ےہ حر نصب رحم حد هه

 عرب با رتبه و بل لر
 جامو نک لور یک ےس ی نزف یک آے سیم دام مور پس صا ےک ےک کو کم لس رپ انکا ںی فی رکے سیم تیام
 ر کرک نم لاک یکوکں یم ےنرکباطخرکہ زین یگان بل مات بر
 ال ھم ےن ا ےس ںیم یک م کرلو مت پسرا رد اہرتا ےکر 4 و بو ےل ہک

 هر ون ںی ےک ی کب اط ٢ ت رابع سا ۔ کل اپ کلا نان هی هد
 ےب رپ کلاں ایر سردرد کد در تم لک

 ا راد نب ارحم ا ےیل جم امی کب ےیل کپ یس ترابعے بت ںیم ویلے رر و و
 که 76 نصح قا تک ےس میت ےس ںیم موم ےک شاو نجر کک سر دق کا ترسم
 ےہ یش اف ےس ناب ےک ا تی آے رب ترحیم لا
 طار اچ کردا پس ماع تشب رمی دکھ ساو دارت ی ےن اکر مکے یار
 سک

 لوارس ہلاک هل

۱۳۹ 



 نارمل
 , ۔
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 اپ نے وفا رک ا ےیل تتل ںیم تایمر اس ںی هر لیتر 7
 ل رم آو کاپ م وات 2 29

 نر هر تا سم
 و حرکات یدر کک ص یہ نانا ماما چ ما لا ےہ
 28 سالا تردزم هب رن (ناض سرور دا حلس رپ اکر یف مو کت مد فرخ

 | ا کپ
 اوب شک
 کر حنا حس شافلسا برد نرخی رر اک اضا روا ےس قار تدر کن اضا

 ہلب تپ دن براک قم کت یہ سج نجیب سرک اند ایف اط تر هدر کک
 ا ات اک نر هتل نزول

 اج اج ایکو کرکے ایکاد باہ اک وس سا ےتر ٹی ںی نیز فانی ا ویل ںیہ تیا ساگر
 ین ںی و کم سم کج اب سا ساب اپ سم هک کسب تره هک ناو

 ری چمن سره اسرار تو چیلر هچ
 هک بجے اڑ انب ےہ یہ اسیا هرم ده < جلف تجرد | ں زانا تحب

 چب شو نما مهسا رک یک نیک فر پا
 هارد اه سرچ ثروت لر نزنور سند نی هستش فدا یر
 e ی لس ظف اس - ےک روپ تر ف در یکے بس ناو نجس تیمور لز

 2 بر ار تا ی ل فان تانجو اتت ار چ ترتب ںی مق ا نر ا SE و

 و تب رسا کو کب یلدا. هد
 ۳ 1 e - امی ےک ود ق انب تتجي پا ت رعےس یک ںی

 تو ھا ,Pa یا سي تکی اصن رم ميس اوررا
 2 نے لوس ےس ںی ےب جرم هکر هل اوسر ےس ںیم بال 18 /

۱۳ : 



 مش ل ل

 ہور سر هی هر لیتر یک باا ا ںی فالخعس سا تم نگ
 کروزم يک نر نانا اک لوس یہ ہی ےس یر وز ارپ مئو چو تیتر دا اوہ ناطے اض
 ٹل م ناسک ی نر قدرن س ےس رزم رک اکر ںی دز ےس کک اےس
 ےک منے نوردنب بس نایرمو نوا الا < ناجرفاد ۶وطظاوللا امھٹم ج ےراثرامپ ےس

 مگن اض اعد ےس ایکت بے اد رک فور و ےنڑک اف ام ںیم ےک ہل سہ

 - نیت ین التسع
 لن اوم لوخر ہر سال سری سی بلط کت یاں تی ب اوہ ی۷ل لدتا ےک ل ارو
 سبک ضد رز نه درک سرو که سنت

 لا سا -یس وم رجب نم لزنابتکمس ان ےس اکا او نکا ا ےل سا یک فا

 لرے ںوفہارعب ےس نر ۔ ےک ےک وپ تسال نایاب اع ار کردا یل ترمس ل رر ہک
 - لپ بنادر درک

 اهرم ریه ال یتومذش و ق ایا یکیع نوصقل ےس یاب ہى ںیم تیل ا کب
 u دب کرم 3 تا ۔ںی و ےن آل ٹپ نو ساددا نی همگی تایر

 ¢ تب تازه رشد قرار مور تای د اوریاط - ی امور ین ابی رود روا دا ردا

 رد ضا ن ایا لو نم نج ےل گستره ماک تُم تای امور والا

 ےس داتا ت ارد یر زیکر ب تر صح :تف)صیکت زہ ںیم یسا۔ سلام

 رایردایک غلو رک رےہ برکت داط یکے لا رت یکے 1 کت بش خلا ٠ ےس یل دردی روا

 هل توس )رک هری خار تن بری رد ید مرکب ول
 هارو ارکان و ر ڪک رش اس رک مارو ۱لا لعرآت اببیم کن ےہ تک

 توکو کت دبیا ایک رکو ےس مس یم اینوٹس ار کک ءاوگاک ا دخ ہو ےس کر رب کل
 هکتار ساددا ےس اد هتل باما درب - چساش تسراشب ران ورا + شیر

 لع

 ترنج قو تنی یاس رکت رخ! نیر هری مه تر ےس گر کیب غار اک تار
 لابی حک ویو قاغا ترص تب یک ار دا ترک کن اما رر تراک
 0 اک ترغر ہری ںی ںی ر ود راس السور نب ےس کس کا سا تشک

۳ 



 نرم ٦

 بت یاب وی ۰ اسا ٹرک د

ETتار الی کت داش ترادسروا تہی ترم صلی ساددا دب و ٤ ۰ ۰ فہ وک ۰ 6 لا ]0 ےن ہد ےک اطم امت ریس کت رو ےن لوگو نب  
 ۔ ےس قہر بلاغ رفت روا بیاصع) « سا او روعشےھ نج ستم تا برا باکس ا تاچ تا وفا لا کج ھی و . ۰ هد اےک ر رش ےہ ا ر رش ےک تج تد ہہو ےس یہ ر ہا ےس لر | نا
۳ 
 زارا لے تا

 رژ ےک صد کرو ےن یگ یر بلد * و تح یب رگت الخ پارہ ا شد “|
 ےس کول رک سارک یل ا یھب اوان لاف ےس تخ ینا ےس تاد تاز کک حنا
 ےل وک باص امر ا ات س

 ے تتتںیکرر: کے زل رضرِبلوُمےس تر کب زہ ےل روم ہت بسوبلطم
 ار ال امت نام هی تایل ےن کے ہر قت ان اکسس رک

 ۱ رم اس کس ککے یہ یک نر بیخ هو کنت ع اپ لا تکرار اھ ےس نا ہکایدرس
 گدو ل واک ےک ول ار ور طب کی منسوب 2 تلاعردار یاب ید | تات ےہ

 لس بیبر بم شم مس زی ماکت سرچ یس ہز ودرج یب
 نا کر کی روات لحگر کرب ےس سا یم تااح سلا سن ماش ول جسم حس 7

2 
 نشر او ےی ےس ھب رد ےس رگ سورج ےسراذ یار ا نام اسدرسم ےن ارم اف ترس 7
 رہا ارگ رو کت جم کے نیک ود ےس لاس یم اس بت اعےےک تلف ینا نکے

 لکه سگ شرب ےک رش و تا مراتع محرک
 ترس و ذر کج و ۱ 2ک ےب ےس تم سارہ ںی رکے لام مودی نایرد ےس سسارد )ےس بن یت
 تے ےس ہد کل درس ار ںی
 7 ٍ درس هنر ۸اک اردا اند مو تل

 مس تک 1 ۰
 ناله موس خواه



 ناف
 بس رک رس ج ھے وج ےہ

 رد رقص کد اچ
 یخ طا ا ir رس ےس سد ایم کرام ےک ترک کت ٤ اے

 ےس لت اکی ارپ لو ےس نمو زہ نوچ افرا لا اک یکم زید ھی کل از یب ےس کن ےس
 سس سز ےس یو متلب لرد تل رگ اب ماس ےک یم چسب لو
 چون تن کرک ت گارد چسب سد ارگ سرب رک

oرزرو کرد کافر لاا ایک  

 بت هچ بن سپ دا نی نل الا سی کد رد پچ
 : ےس نیک لکم

 م ۷ے ضا یکارتض وہ راد یار یسک ار یر دهد یادم نا پد

 لر سر گیر او يه و "سما بن ی بیا هنر تن تار ایر لو

 اوارار 7 وا ٴئاس آہ دار ے در ارزرکس ا کے م جگ رس ےس سس ۱ع اد زد

 ]حصار اد ید میک حت نام اک ۰ ںیم ابر دا سره برن سا - کسانی

 1 + نا ےس وکی تپ درپ ےک ب ہہ سا ۔ ںی امس لکا

 < اس درک لح ٹی زال دور دا تزل سا کوو تت اط ۔ ںیم عا

 کا ی ایں زانا ےس ولع اس بیت کن امد دا ںی ےک ایت ںی لے را رایت تر

 مسو ہن

 یدا ترضرایم کرم ےک سا ار لگے اق الضار وای ک س ہد یتا جیسا رپ ا
 ۔ ےہ ایا

 : ےن ردا

 ےہ رب تعین کیک کرا ھا خرب ہے طرز ہر تاص ف اص بز رفع

 ۔ ےس یھ ترہرط لياذروا ےس کک کرک سم مان ند ےس سار

 ( ماس اروار م کت ضان
 ۰ 4 م

 السا سرکار سه دن تو هرکس ےک کک تر
 تن “=. ¢

 ل 41 ۰ 3 ت مس م ۷

 تا تن ی هتک راک سرود رم لد ےب یا سز تے را
 3 ےس سو زاما 7

 َ ے 1 ۰

 1 لب تي مزد یو یر بس
۱ 

۱۳۳ 



 7 صل
 ھ2
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 تول یی ہلا لرش زورن تاودرپ لیک ےس راک ےس ویر
 ےک ےہ اڑا رز دا ےس لم تان د ےس لاس سود ر شک
 نان ےس ناتو تشو ا تاب کک اک تا کک "02-022. ۰ اک یکم لمحے لود

 ابرو یوا ایس لٹر ۲ بو اا تاس بک ےس لس يا هزار ر۷ یبا

 ںی کب م بزم سبد ام ید مي یسک نم املا لاس ےس ںیم
 زر انتی روز مک قم
 هضم رها ےس یا یس ہرن ےل ےک سعب لہر وار لوت رم نانا
 - تل کل اب سوپ رپ یراق هم هک

 لس رند اتا دو ےس بلا نرد ا لر تستر سا تاجر مر جب

 ۔ نیا رور نکرد ےر ظن ل ےس یب ٹپ کر ںی نو

 )۹ ي اکی لعل و انس تو

 ریز بم تروس اه کد ہک کر فا ت ا سا فالخ تا ےن ںوناردا رج
 پچ 3 ےررکی اف کن ا ےب یلاعت تب کس یرکراھل) ککے نار اک ل اکا رر
 اب اکے ےس نا تتر رولا ےس بنا یک ال مرد ضرب زار کن
 رفکےس ید فقہ فخم س سو رش درود رکے پہر: بال رب ترعرآل رلاو زن اکے

 تیز ان که تو ات تالخ ےن ا بج ےک را نو رب حک انک
 مرد هتل ره لو ۔ ےس ستر کرا اک سم ارفروا تال نر

 وت ۱ ی ا 7ر ۱ و لک ۰

 اک ترک رزین یو بل لا تیره ےھت
 7 ۳ 1 7# یی تی ٠١ قا ی ۲ ۱

 رس تک ضد ار فرش
 7 ۳م لا ہک ہری بلط ےب سر ےس یبہ شریک ب ت زبن پس رب
 و 6 7 ہي 1 اچ € جمال ریا طس ےہ رش یس ےس سن نار مم

 7 یا نام ددا ےک نایاب (السارک کرب رباط ےس سا ےہ یردرض ےس ےس سر

3 

 م و ملساا ےب تادا) یل

۳ 



 نرالا
 ص

 اپ

 لو نر فر رم اش رپ زس سا ےن یردیم رج ناسا فا ۔ ےہ ںی
 کد فیکے رضر اچ ارز لب اسد نا فک ن نا ےہ یم
 سا نوشسموت ذا دعب لب وکرمایز ےراترار وا ےس لبا کز کن ایا ںی ص:رھنایر دمہ
 رج تی. ستار سرد بخت کس سا ۔ ےہ لات کما
 ۱ ا رب کل فدا ناب

 یا 7 ارام ساب کس سخا

 بجے ںیتالار ےنرکک اہم لل ےس ناوک وریت ب رایت لس کا چپس ۲
 الو یس ےس از ردا هاگا نورب کیس ںیفم تداعی ید غ نحل - لر سرد الف اغ را
 ) ا لوک خود رکے یب نرو الت سا تشکل اپ کرک کن م ترخآا اند رب ناصر م۳
 وب یلرتم | سی بلطم هک در کر از ما ادا دا سرا فک کس ارش درج
 رے یب ےک رک اکے وع e فر شب ںی اب کر ساروا حرالصا اعرر ٠ا / کل و

 لا اد هرکه لاو سرکه ارگ ارب اکے ار کک اپ ںیہ تلاعیضر ھے باط - ل امی باز رم اچ بش ۱ نزار وا تمس کر لا لسا امایک اور ےس سارک
 ۔ںیرکء اگ کل گول تو ںیم ںوہہ انکل تلاوت لی ے شیخ بال مبنی ری

 لول رنو ےس تلغخ رک رد دا نت مار گی اضنر را ۔ومل لرع« حج« حالص
 نیک کا سی ے اتم ےس لا ےسرزب سر تار نور منم ار

 تا ےہ چپ کی یب اک ے ت رع متر دام دی ایام یر
 تو هر شه ےک نک رکےت جوس ام تپ ہا ےس ریس ںیم تاک

 کوک ےس اینک ج چوب .FIA ےا ےن انا ےس یک مک ج خژودردا
 کی ار ےک راب « فی ای لرب ریس اک تش “یری کک یک پوخ ذا

 یک رز جرم ےہ ولاو نل ںیہ ترخ قد امور الاغا ےل ر کا < لای زد بلک سرا چپ نخ سم ترم ون شیک

 مالسا زیست ٠ل

۱۳ ۵ 
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 ےہ یب نر ےس ایف کاپ ںی یر هر گرا 7 حب روا مدال یھ د یرقلاذخ ا اذا دب ےّدخا گنلا اکو ۔ےرر۶ میت کس ا ںیم نار ےہ تگ اک لا رپ و یہ قم. ےہ اکر تیشہ دی کر نب وی[ اطناےس لات ۔7آں یم ص الخ کج سڑک وک اتو ر رپ کوب کک یگ ویز رےہ تسرد یم تاب یب ےس لود رت ےہ الر را کج درک بال ےب ےن ںوفود ری نم رو که انک لپ رد یر کن هر لا ا 27 بم مور یدک تا بلد هکتار تب 1 نر یر روک یان ردا لرل الصاد رله يار الصاد دق رول هر ريز بس ات چ ایدز يلو نر ںیہ ب ازمر رب مس ہارے بوت e مرگ شرو لری مب لرب القارب نا لس تک رے ند اتا زس بلکی کک ںولنضل ے شام امتی لت چت ارت مفهوم و ۱ ریپ یمن دا زکر اکز ےس ےنرل وقرکت کت نا نار رر تییرش یک لس ار ےہ یت یا مہ fis ازل تر زی یو ود تک 1
 نرھصم املھ د ملظب ی قلا لیبل گلب س ناکام و

 یاب رد عن کز ۷

 نس لوہے گل بریت دا پھر ا ےس لا ےک نا یب ےک ب سردا 4۰

 ٠ دکترای قع اس ےس سی لاعت قت اکڑ لم مدد سج یل ۔ےہ ںی
 طه لا ین تو کت ترس اپ هلن ےیل ےس دا مئامنن اےک ں نہر دا وف سنا ہک

 مالسوا ےک تاداخ هل

 تہ بت ے١٠ ۷٣۳٣

۱۳۹ 



 راما ےک ا لاا ےک ھا لست رپ اعرب چ ر + عر ی درب لا ےک را ددا ںی تامر و

 ېر تناھچ نرم یکتا نیل ےہ ار تما رب ساب لر لا ۔ ںی ںی ترد
 کر قرت رز لر اچ تری تن ںی قس ںیہ
 رفتار ها خارگ سل. تی چی فضا رر
 ا مزج ساددا جد جن اقسااکت اجدد کنی ک۔ ےس ترام نع تاید تفل اطات ایس

 لام نا حرد رکے اھ ق رخ ےب ںیم لر دادا دد ےس بار ما ارد ےہ فل ام ےک سا تار دا ےس
 نون اض ماخرد و ۔ےہ رب ےسر قع اےس زرد جسکو ہک کب ج مچ رپ سلف کو

 : ےس مکر ےی ےس نر کروا نین ںاہرات مود طار روی سیل ںاہی ےن

۱۳ 



 0201 نی وج حلاوذ علا ہیرو

 خر وف ۳ امن اک امی مم سب نم

IE LSرت  
 نم نوملعتف وف لما مع
 2 ن روبلظلا شیک راه ی و نک

 ي سسس

 ل
1 
 ی

 سیال هو 7 ۔ے الاو تر برارتردا

 0 پت 9 207

 تب سم شوم ود کرک
 هکر روا سل او ےرہ یل ہو ےس ای رع ےس م

 2 نر دو درکزجاع کارخہ کس یخ ںیم سب

 مک ںی کاب ےک م ۷بی یری ےل کود

 ال اراک خ کے جس عم یاسمین ںوہ
۱۳+ 



 رپ مت بانکی لول : ےہ

 تار قاسم

 تری اضمرثیچ ب . لس کارد رر ےکو ز لاو ذ
 ےچ تاز ٹو ا۴ اردا چی کرل کلاچ الا تاضم از اف راد

 تسر و زر بم مم الع ۔ ےس کت الوا عیب یت ادر والدا عب لرد

 ہے ترش از ںیم تفاطا عین ےس ساروا ےس تعال ہدابمےس بحاص سم
 رش سس روس رک > 8 0 *ےر ےک
 لال ادب جخاس ےس ورد ےل رپ ںیض ہریرہ ی١ بصاص ین ںی ےل رب یل! بحاص وک

 وک نوب تح -._. ےس ہد کں یف یی ۔ںییض عراناگرہت ج رت سا تے و
 رالوا حی سذ ۔ ےس 2 | بحاصس م ررر دا الار سب نرل ارد ش اا هرو

 ےس ر ط ۱ ت ۳ "ای رک ظ رک ظ

 ہک تر ادا یر بر دا یو لیفت هستید مما اں تب تست سوم یم لصم
 9 ۳ : ےس ت -

 یر پسار لاھتسا ےب ےس ں ون وو عر وارا رک س ےب ب چرا. سروپ لاقت
 “و اے کاپ هم جام ےس ہارڈ کے ی1 سیم سار نهم کا ےک

 ۳ ےس سردرد و س رد« طر ور ر ےب سب ےس

 توس ۔ےس ل | عکس ۱ تار روا یار u ےک ےن ریا نم ےک جے یس نب

 بیل بن تم هوس کتبر میت نوت

 : سس عدالت وج ےب نت ر سہ ییا ی تاورفص برم

 لس و ب27
 J ۳ ر ےس ۴ جا

 لی رد کرد ہلاعمال هک ےس سیم لصاح تقرلا یر آں شرک

 حاکی نه اش باب نیا نیو هچ اپ اپ نیم ےک یارو
 تک یہ ردا۔ںیہ ےسیدعو بسر دز ےس ارج سر عو لیقسبلاغ ۷ن رسک

 یس ۃ7 ر۶ اما« تبثاع« کام ۔ ںیم ریو نیسروا ےسعر

۳ 



 نر

 مدار لاو ناب ںیہ ےک آے س ےک ےک ےک
 ےس رضع ےہ ےک اوا اھت کاک کیر ےن بم ال ماما ۔ے یر ےس
 ۱ ۔ ےس قم بقاوح کلا ےہ ی ےک ہرتکی ا ی ترک کت اطار نیلم بق اس اد مک

 ےس تر ےس اضاع اھ کتک ۱
 سرما رام لک ار سل مع طروا ےس سیف رح ےس روش شورت تراش ۱
 رنک فرم کر شو خرک اردا سای اوہ عزت سلام
 رے زار کن اضا یکے یل ار کت زبد ید اس ےک یل امر کت رطخ و لہو رکا اض اک
 ےن یر دع ندا ےب ےک یک رک نر تعاس ےک ا نع مز ےک ترطنو یت
 اب رت جر اھارپ ین اسلا عر لا زرا رکی کیہ ورد یت تعصب کی کے رک اور ےس ایا نیب

 روا فقاد میک کسر لب شب 7 رکی کک تلارعیرہر 7/۹
 ںیم ںوخرکم اتے اکے نان ےیی ےس تلص کیس ۔اھھت is اسلام تنم مچ هفس پآ
 را ےس کاور یک اھا ہک ا خ زگرب بلطب یلص لک ملا سب کردا ےک ناور ایما
 ی7 غرب ررر یکے ا ےس اطنخ ت اذ را ےس نزع رکے س ںولاا 5
 لان سا حلع سز ےہ یسک نام اکی ےک زی پردیس یب ےس زر ےےن تیب ور کرس مج ےب تیار نالت اک ا لک ںیم ےسہجد یکے نب عم ا <
 ج کک دپ یک رکا نک کی. این نفرات مچ کما کج ورم
 کک یں اپ ےس سا ےس شور یکم رادرا نکے ت اس رہ یف اپ ےس نامس کے یی ےک رد رپ

 ہے نر تیر کا نکس تر داد مک ش زا سا کت داوس ی اور رج
 گاو برزو فا چسب سا لاین زد حر ھم ا تر ےس جاتا روا ےہ مہ اتم مر .ےہالپ ےس تیغ ؛ ارم تاذکس اے یہ

 تمدن یب شپ ےک تس سذ نزاکت قر رہ ےالد تقریب ےہ راز اس
 لا سڑک اض ورد دز نا رک اپ ےک سر هی تداوس اور کن اسا کے بس نک 7

۱۰ 



 کے ےہ ت لت رجم ا | ممتا 7 تم عش اےس
 ترے کہ اخ تط کک ی اراز عماد یخ ۱ گپ ناب شرکت

 رک ےس س اکہ چسب ےس نعوم تاز کلا ۰ یس نی رک رک سین یل سا نانی
 ترب ےل ےک تر یس انور یکن ئاسا کے سام املاک ت مر یک ارد ےہ رد نامر تار سا

 نفع بس زا ےےب ےس بس ہو ےہ سیٹ اور ا ےہ د کاخ ت ضس یا

 و کپ ا ا ا ١ سن ہی کک سا بسر وو ا کب ںیم سات درک کلا بس - بس هدر هست
 اک سر زب ےس ادا ےک گول کک دس لب سر تے ی انی لور ہیلی و امہ ںی رت
 چ اضاف کت ھر کں ا ۔ےسہہ 2مگر لاودن اس کن و نلت و ا یس سا بلک سرا ۷

 جت ۳ ارب راک

" 
0 ٦ 

 هی

 دب سام و تس یار ںیم رخ ے تب يه لاو ترا هسته - 4 ۱
 یز گدب ےدایاز ںاہردا ےہ ںیضرخ ےہ ےس لامع) ےک نا برتن وشمعی ام لغ انب

 رسا لاا ےک اردا واع کیسی بلطم۔ ےس الاو تھر ز این ےب برات تص لاو
 ےہ . ےہ یغتس ےہ رہو لب ےس ںی ارب یل اعا ےن ر روا ل وطاع ناوک لاد رداب ےک
 لاو ےک اخ نزاکت اذ کپ لا یل ۔ ےہ ر ےش ہک اصح رف بسم نیز کت ناب
 ان اوست - ےس یر وا یار ںی ر یہا اغوا یر ا لس - ےس او تھر یرو روا

 ا ےس اا تی را : ےس جات یک تلا ںی ال ردا درو ےن یر کت مارا

 رب چرم ال ره دا ےس ھا دا ےس اح دار ہو ا تک یر هر ادرار

 ےس ب روداد 7ر هل بسا تس | پس روا ۔ ےس اع eys اکر شک اک کرام زف

 تالے لز: ےس ےس انخ ںیہ تاذ کش یکے جام اک شو الا ےس بابساردا ای اس
 7 تایر ناضع بل نورد روا سا ها کر کت عا یکں وراگ

 ناتا ںی یس ق تمم کارا اع ےیل ار ذيل و یر ادن
 هک کشی را

 تراش ےک و یلع رر لس سرر رض س تاور ےس یر اترا

 ےرسں ول ک ہر رر ہر ارر وصف بیست نب ےک ےل ےس ناز اب
 ےنشحتب یم جر کے سا اہ نحو اوز خمس رک( دشمن
 رک الو اد تے حج

۱۳ 
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e,2 ےر و تں وک الھکد ںیم ام ےہ روگ بس رت و  
 مدرس ےب ہور جام بس ماں ود تیا ںیہ بم درک ا
 هرم تیر برا هک تار. رد جد یک ع

 000 * هورمردا هرز « تیدرگر دادم« ےس رب دا تر ٤ہدا نالا

 طرز بت قشر وز یم ںیم ںودنب ےک
 ی زنش نم رب سر ]فکر هک کد
 هر بم قدر هکر رپ کنج تفطط یر ا عر
 هرز + ترک درم « هر دا تو « نرناش اےس تیادا کدال را

yrناک سج گام ہد ےس جم یک ارپ ےس ںی نار دا لوپ بس کشید ارت  
 ےریمت ںود ےسم دا یک زم یکی کا ںیم رک آرب ےس یب ناچ وزرا
 روا ےک رکے اکے سر رنک ضخ ر کں رک یجب یک کا یکی کیا ںی ےل
 ۷ تنطس یم سعی سا سلام و یکوس ںیم سا

 یاب تاب روا مشک ریم تاب ںوچب این ےب لوپ الاد لر نوک مک ےل
 دا لو ره  ترضوآں اکر دام ےن یککے سم اکی ںیم بج دا ےس

 حر ساکنان لا کام دن سرب تم -هچس یار رد

 2 20120 7 بم یکی بلا نر نوک
 تر ضیا هرس اپ روا رکی اوہ ےک سارا ہی اچ ایر کیش ا یل ےسا
 ۔ ےب اج انک
 ار نر کس وررت ےس رر لک اھم یک خس ن شک وب 2 ارگ رم بک یاد

 کس اماکن اگ ارر تج اعرب ںیہ س ہا یرسدد کوک ےس اف ۳۹ ٠17 رنج هی رض ڑرک باب ےس سز رکے سد تر رد کن اشتر ک
 7 ی : دط تور یک
 کر ر ار توابع ۔ ےس رکی سا ناصقلا ما آن اجرت سار یک کک
 بہا یے کوڈ وک بو مان کل اع دای ب یک لا ۔ےسہ دور کت اذ کک ا

 ا رم بحر ست ضد نر کک رگ کف
fr 



  ا ناال

£ 

 تبریک حس تای با ا ضرر باس

 لاین یر راد اب هکر اه بال
 لیبی رات سی ہر ےس ثب رگ را لا ات ی لو فز
 شرک ی تکا بر ماکت قو ز تمکرر کے یہ تگ ر نور لسا

 رر وضع نیک ےس ناضین کت مکر یک اک گر ں امہ الہ کابل اکر جہد ولا کس
 ےس اد ا را ک یے لوہے رت زحص کر میل ثم

 ےک ی دن جب سا ےک | و لیست رب از ر کت رح

 لر وب ون قرچک ان اوہ رب ترک یاب نا
 سرق اروح کے الہ تد ود ردا الا ےس نس نیا کیم ےن سا تو سا ایگ
 اب تر ایسنا ری بلا کس مس دل لس
 گالری ب ںیم کی اض کلمو م ھچک اک ی کاک
 “یان نکا اھت لا بش ار اباد ارا ےس بپآرپ سا ےس یھت ردق یکے ی

 ۔ ےرامپ ہرا ںی ات ےس تروع سا

 f لی ترب راش راپ ےس لاو ےک ہر مر سولا سطر دای را

 لدروناع ؛ اد جم ےک رس ا ںیہہ نج سیم ںینگر وس کل آه اد

 ےک ےک ی ١ ےس اراز تصح کات رع اتر لب نور ام زمرد ا مقام سی
 تلکس ےن لامپ هت سر کروا شارپ ےس 7# هو

 ےک ےن ےک ت گر رتب رک فلات ہے ا ر 0 رس رک

 رپ درب کپ صل  کں یم ےک ےب ےس ند ےک تم ایق ےن سر
 َ ٴےاڑز ر

 هج یہ اچ اک ےل ترب ر وا هچ زا نا 00
 هم قفل تن زور یم تم سر یکادخ امروز تقر یک ب لس نم تانک
 هل ضرر س کیں ام باص یف کار ریز کز کا
 کاتدا هاب لر صرع درع گر در رو علل ترا 1 ربا متر

 < تا تفصوج تکردد کس ںیھتڑد کت حر رکں ہم یل یخ ۔ےہ چکر یت
 شپ سا شب ا م

۳ 



 2 ۱ ن و مم
 ا ی س حج ی سوا

 پر ایسوسی قو یہ فونز بت ور
 ر ۴ ہل ارتکاب 74 اس سم تنر وا ںیم تج ت اجرد کی بے اات نبا ظ فاع

 7 مو تماس سیا -هچ گان تب اہ تم ںیم اتم ےک ر رور ےن ی ا

 رے پاک تب رت ۸صفر ےڑارےسر ہال و هل مح رے کی لز کسا ذس لر

 زورا لص تفسر رز فکر زت واپس رپ توخو ترن کک ہا کی
 ۔ چاک ہلاددنو خلا تدب ہد رضی ب ےس نشت

 سیر شان نوا چاپگر کارا سمت درس ٣
 واز ربا -یع 4 ان تب رو ےن لن ۔ےس ایمن علت اسد

 0 اکر ارا ےہ ہو بے ںیہ ادر ريال ےس عج ہور لی ز رب رسا میس

 تیر عم کان رے نک لگ بیر ارو( رکود ےس تکیہ اردا ےس اجے
 اخر ےب نر ا ےک دارج کن ج تیت آچکی ی ےک اغا ساکت ردد کک

 ردد هد رخ تکی کم 3 2 ما
 ہن امام یس

 تانک توکو هدر ےس ,U ٢ تگ م انار ویل دا ےہ باطخ ےس رک یش سم لس»

 راے که کدو ہک یی کن اروا اسد اب ےس صا را | ای لاول دا ست

 070000 اے ضرغ لا چسب ایسار کل ولر یر وا ات لیک جر

 ارت ےک کیے پک ا ےس ےن اجے سست وع ےس اہک س ںی تس لاو تونم
 اج ارب یک از ۔ ےس ںیہن اصقنی وک 6ا ےس ید الغرر ها او کاک سا ےہ یدر ترسار

 وا ۔1اجرپ بایماکں یم انک لوا e عام . کم حس ےل ےک ت رہ ں او

 ے اپ بہم ےہ م û رمزا رود کس نم یب امت دل کچ را دن ںیم

 ٩ ناب هکر یمن تاب یا رب دا تنش چاپی ياد

 )ااف هل

ter 
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۳ ۳4 
 ترے سرک را ]ںی یر یم کک سا ھی سم پلس داود نر
 هم ثراو اک وردد اب ںی 7 اب تری | ےارخ ت
 ای ایی رسا هتک ادا هک ا - کپ ا کاج ےہ نوکر
 رکت وو کت رجم هد وک کمد تاخر کلر ںی نزار ایک 1۳ 2 رک دنا ےک تر
 ها هستم رٹ ےس ۷تر رر ےب ےکنت یناض ارب مراصناد رجب اھل ہد یی ال ۳(
 توپ روو مش نمک رت اروا لم کنان لاسو ل اعور ی بد« قالغا نامور ںیم
 کے کک اظن ردا کدر تامل الخ روا ےس ےتش مو ازایسم ےننم تال لعا تمہ ےس دلو زر تا ر عا ےک روی ومو ن ایس یار وا ا رک ج
 اعرف ےک رپ نو ر نیل یک اضف اطار اس ےک ت من ترم ی تل رز

 وقتا تک رام یم قر ت کت یناعدرد قالخا دخ ےک رکن دقوا تما
 مم تہ قاربد جاب ےک تار نر وا سو هتک شمع ن وفا اسا کی دات حو

 رآ نی سرود یراهمب ای ہد تریع لی ب ب۷ت عامو رور دا ےرز ےک ز ۰

 ںیہ فرا دام سرعت لر سوم را - تند کن ۰

 تر وخت پد کب دہ ےک اد ینا کدہ رد ارگ - اد ,
 ت

 و ۱

 نام
n° 

لا ل ١ مارتفل ار تنا سانااھدا اہ
 ديلا نخل اوه هذ هل

رتا داو اتت ےل یہ ترک
 ۔ گ

 : ے ر اشر ارم ےک ا

 دیدج نلخک تاد سانلااھیا ہکیھذی ٴاٹی نر

 < هه سرم ترا شا در ایر رگ
 ۳ ۱ وی

 : < لر راتراتا راک ایک ں یر ردا

 اول و ناو مارتطفلا متد خل و

 ۔مگلاخا دود کل
0 

 جگ گئ زضت ےس 0 1

 جد هک ندرت چی

6 ۳4 

 ی صخآ :
 ھتمےنرجعامت لدبب

۱۵ 



 ۔ ےل اب رس 27 ہوالع امر وف ییا
 و <

 ںیہرز گام ج ن ےل اھا
 ےن ر ی نرش کا ےہ تا سکو دقھ یو دا ۱ 7 مے 7 مے لا باغ زير تیر تب < -ور 2 ع رپ رد بلد وب ید ب یے ا ا
eار ےک کا باع ناز يم ترفآهچ ارز تسهیل کد هک ےب ےس لم نراس دی نددع وام ںیمراترا ل صا پس کسر ںیم  

 ےہ تی انکا تم مان زر دا صاوحر ر ا تس ت ررر اہ لورا ۰ ۱" شر ۰ ق ت 2 7 ےل ےہ ےس ترق ییا رزم کتبر ار ےک منم امر نر کل تک اردا ےس ی ر ہر درع ازل اا ںی ترخآرکے ہہ با کس اول چرم
J7 بیا کن به بوت یب حر ا ےہ اھچب تیلصم  

 ےن کرو ایه یا ضمن یب تیام رد رک الر اککرد ۱ لاصردقاخا سر رکا مس ںیہ ایا ب اں ما هرابن تسر انار لا یرا ها سا نره اوراگر دا لام 1د قال ےس اض اکے ہر رہ اطن۔ ےن ام ید ہے ایک٣ ےہ ؟ئسامپ ےسےنئپ زوج درس سقم کر سا یا اک یک دم سیر اند او یک ےک
 کرج یر طوب | ےک لاما ید ا ےن اضا بج لار ایر تا سج نر تو کی ت رر لمح لاو سرت کین را لر ءںریعای ےہ رکی رادراھت یک ام تراوال یسکام ےس ام اساپدرتردا سا ل رک لیپ ی هنر ویو چمن ورود تاج هک
 بز شی جد دت ازم دز لات یر نزار دا زر کی امع) ےر روا ےھیا ےس ا رکن رناشا روا لوہا ع اترو سرتور را و لام اردا قاض رب کیاکہ ا لامر کد
 (السالا مست اداف ا هل

۱۹ 



 ما ناسا

 سا یه کس ری لا لو یس ےک تر بی
 تا Je >¥ ور ارل ا Aid یت روا خادم ب 7

 رد بر اپ کو سر از ےس مرگ 2 کیر ردرعب کر یاس ۱۳ بابام 7 ور 2 مه رم
 هم کس لنز حس یسکے سر اف ےس اد اپرا بردار

 لر چسب و دا یر
 ۔ ےس اکو کس ا ےس ا ںیم ترک

 ےس یس نالی مار
 یارو ںرہ ر ب ر کدر ۷
 هو باور ضاب چ ہو

 دا ےنرک نا پا رک[ رس سا ای گر 1 ےس رر ضو عقر دار یو ساب بس

 سر تسلیت« نور ها جواب ےک املا مپ تست
 گاه تر یا مه کلا. چس رم جو کم خیر

 ےب ےہ ید لنڈ ےس بسرد | ےن جام یب نار ےک اح ےییس نامہ کیر دا یا خپ
 روا رپ ی سنت سه اه سربرگ کے رب بطم “نہ مدن تد شانہ ایز
 هر تیا انرک کب ید لہو سرکل سم رگ و وپ ںی اتے ی ےک ےس تت نلت
 ضیا اراک تی ںوہی پہر اتے لر ےک یس رہا نبا کیلا ےس فنر نل یک
 ےرہ رکا انہ لت زعم ےہ یاس ت نص تر ےس س ا ی ماع رکج ےس ری زا م

udزرا مکس کیا کت اکی راس کل جہ ادرک جسے “زعردا لاس ا درج  

 تپ سکردو اکے لبه حس شاهد رز رام کس اد نوماحتنونه

 ی
 : خلا ما نیلا جج اد: یے ںیم نص ھر ینو ےل ںاہہ ںی اریوب با

 د ددر جر کی اند ناجا لبا ےس یو کک لسا یر وت ےک روکے س ترار
 ےک ا د ےل سُِوسى”

 هو سد سما رم ی مسن س نوا
۱۳4۰ 



 ناسا

 ferd واما ںی کرک ا نو سر نک اکیس ترا ںی تلت

 رگ د انک امت امہکل سز یس ١ ےہ ںی کر سیف ہد نیلے ہر اما
e 7روا تاب ما ناروا تدامش لاوزالردا تر ا کرب ل و لدردا  

 عادات ار سا ےس کم لا اک ت رح کت سس یب اپ ںیم ںی اھل تقوی

 وي هچ درک رت زنگ لا ےہ داد نیم ےس ںھ یک سا
 زکام داور ےب ریپ عام ےک ہں رک کا رم راپ یاد 7

 زرار رارز ےس بسر غم لد ےک نا نیش ترور نادر کس رخ لاردا
 بین ایم ات رخ ص سا -هس تر اط یس ےب ےس اردا
 گا نرآردا كي تبتل / ا ای اں بجز سیر 7ت قفد سرد زن یلایماں یم تر سس

 یز امر ےہ و سی ےہ ےس اند و ل ںی اینک س اکے جہ یھ اراشاب ِض

 ترا »من ال ہنسا یر لص اعر کیک امہ لس کا ےس یکن کن ا لم ےہ لعڑٹ
 ر چکر اوج ےک رد بست يکي ام راک

 را دیصتمر واچ دم ام را لا کے پہ یھ لول تب اا چپس قوات یاں ارت

 ÎJA من ن برد ےک ن وغلاف ےک سا روا تنم شش سا وکل طو حر کک

 ےس تا سا ںِم چل کب س ںیقلب کل گد یک ایی کس اد اہ ایات روا ےس ںیہن کی لا
 لند یو یخ نر هل تان کے ہا سک ردا سرا نھ اکر
 4k ےس بن ار لا سا نر راک راک اں ےس ےس کی امام کت

 ۷ل اد بب جس ےس ارب تر ی کے سر ام کپ لعکس اض ہار کت داحس ن ایم اہے یب ےک ں ول او

 ہک عرب لات مر ی ند سلب رپ بام ںیم لمع نیم

 هر کلاه لر یک نالی پا اب لہر بل. ما کلم لا
 ادرس نزار - هچ تفالغ هفت ى۷ ںی تک یمن کے امماک کس

 اج ںی کم سے
 اص ںی ادا سد کب خلا اخ تیب رپ دوقلو اک نیک
 والا عن 0

1 

۰ 

 ار مم رو ےک 1 ۳ ۳

 در لوس بام رکے یک کو اصل یل رل سا ےک ٹر اے را طف ا لا

Wa 



 مشی کا ن دلم

 کپ یس بر ںی رش ںی ٹر شہ و ںی ہہ رہ نج

 ی
 ی تم" گر درک ےس نرد انی اکر ںی ری ےب اا هرج

 کادر المن دق ںی ےک با با اتمام نر ےیل ےک

SS و ۱ 



 ۱ 3 نما
 تک

a0س ال او ِبرحا نم ارذاًمِيلاَواعجو ۱ 5 سس ۶ جم 4 9 رم ورو رم ررر 1  
 م یے ۱ و 9

 الف اش نان امہ پاک لا نهو ویو

 َ وپ اک شلل سیب رھ وتر ناکامو وتنال
 نيرا ريك نیز كل نکو ا نوک
 زر وومو ہہ ہم وہم و دریل 2ر مو و ۷

 ملیو رمھٰہلعاوسیلیلو مشودریل ھو 5کم ھر 2
 5 000 ےہ و وو ےس مم ےس ے١ ےہ ےک

 منه اولو چ رورتفیاب ووهر لف ولام اا ماسول و

 وین دم ؟ طی تم
 هام نوک لب ال مان رمز روپ تمزحماعنآو

eتک  
 اجا ا ا سم 9 9 ۳ ۱

 اجاوز یھ دان ةصِلخماعت هک و نه نّوطب

E °کا ومو و ٹک 2 2  

 EEC 7 روخدق کر

۱۵۰ 

35 ۳ 
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 ي ما

 ناسم
۱ 

 سا و وصم م و

 امراض لا دو اوم
 9. وو وم

j 

 9 9 نبرتهماوناگ

 یم ا ا ا سکس

 روا نیک رب بکس ادوخ ےیل ےک نل ےن ںگوکناروا

 کر تکه دا لمس لو

 هل درگ تب ا ا ےردادک رب ےس ےل

 رتلار هو ےب هل تر کنار

 قتل ھر سش ےس ا ہد ےس هی ور نم ساعت و کک

ہلا اب لو راه صف رک یکے ےہ اه
 “مج طور 

 ی ےس

ب زن نام بابل اک ساو انب انش تو
 ےک ناری لاردا کا

 دمی هر تر ھ لاکر زند

 "ھا



 پرس |

 رب ےک کود ترم هد عر نم تیر گلو
 راو کا نکن ام لاین ےل 7

 77 ےہ کا درک ام اد بد اب روا یر اوس پن

 انار سو .ںب تل سی خاک رپ ند کں یی
 ین رشک در کک رش چپ لایا
 ول برنز ےک ورد ب ناک ته دا
 AN 5 ےس ل الع ےل ےک ل ودم ےگامپ ترص

 ںی که ےک سا لرودرر ہرا کے س ںی لاع

 کر یکی رکن و تک
 گروپ ےس الاو وا او تم شا علم

 سا تل یا لر کر دارد اب

 زاری ابتلا اک بز رر ر7 لف

 سس ت ل وب تست و



 4 شو ناسا

 ت و ط
 ف رز مموری وا هات هد نی رامسر

۱ 

 تاور اعم
 ےک صبا عالم این سرخ

 هوس سواد هیرد دلار. ی همه هرس ضم

 عین نا« ر معز رخو یے ےس یک
 ۶ شمار ع ۔ےرلرف ان یر رواج اصر ےررسم اکر عزی

 وز فوت کز لب تایل نه عن بهت شرم 1 حرایصلر

 یسیب ز بید سرو سبک بغز مقر و )چپ یوزر دی

 ارا ےس عقدا لب نر دا ےس رب هب وییسرم عم حرفنح اتمع ےل

 ینا سب تلک یسک + تحمیل ےس ںی تک ا یک تر
 ترا ۰ »فلاح عرن چرب لس هکتار چسب نام اک

 رگ دارن خار ار اب ایک اں ی ج آو ںیم ےج یارو چپ
 ر ارا اوس ہک اک س نایب کو رزم ۔ ےس ارپ ےب اکے س بزل ی ےک
 اعر عر چ لا قلا بار واہ ہل ام ریس لعاب وجس ےس ا ےی ےک

 لک نم چ طل ار چ یک ں یف تم ےس سی سکت ام دہ قم
 کر ویل سا ۔ےہ کرہ تا نر ےس ںیہ طا کت ل
 27 کر - ری یک رکن رت نورد
 9 رد چرت لایک و اے 1 رم )ت ورضت ےس

س سچ ہد ےس رد مارو یہ ہت و کس ا یل سر ےس سر کر
 ے

 ٠ ھی ےس یس آر چلسی ہا
 سس سم



 ۱ نیلام

 طلال ا نرم

 و رایت ل ےک سرک ویت ت جی 0 ابر تا سا نایب لس روا
 شیخ رک رم لودر نو تستی بارد
 رسالے ا ۔ انچ مس کک یک تا دریک

 هک رزم رو ےک چر ر ما گو درب یہ س ج ٹریک کمان
 جهت ان هتک س راہ نیا ہت رت ہد
 اف فرج یر الکی رم کت امد نازل انا تلک ب ںی الف بم
 کی تن سرت مرام نو بر اعر لاس تک ت اج رت

 :کسب هچالاب نوفا
 را ساک یس ےس اد ضر صحن سيم یو ر وا تک ارزی بارک | سو ا

 ے ں ےک STI 07 رواج ےن ا اک رخرو اے ےس کل در خر صح اک اوت ےل ےس سر

 کرد ارت شور کد و عکس نر حب ضد کرک

 روا رمان هاب کد فاو زی رپ ےل دا هتل قر گرید
 ۔ اک ا اد گں یب 3

 کودک وا تر کرہ ےس زان ر تص اق واوا ل یاد
 ۔ ےس ینز ابا ایکر لے وکر و او

 نمک سن مرجان تب ب
 ۱ ۔ یل ضرب نا سرکاری رام چه
 (ه کم نم ار ہر رکا س رس ےس ٹی ےس اروا اکی ہور زا ۔

 حت ۔ ںیقنم یکاھکی نوع ازم ہوش نج درا ےل ےس ں رو
 آل رکا ےس ناراض شرم رہ و و ات

 یب ےک یک کوک ء ےس مد ےب بسر روا ھم نب تم انس« لارج یت امت

 - کس یر اب کی زهر فا مپ
۲ 



 ۳ نا م
 ا

 فر لب یکم
 رس رب تدریج هک سنگ نارد ۹

 ےک کر کر شرب چه کش کل تحگر د۱ ے کرم
 و رور کای ںی و چه سنگر نسب کرک کنار چه

 برن ترس کرک ا ترک ےس رکے کچ اہ ب ر د
 تل زای یک ودا تن ا زاین کلا ےس یب لک ارد مکی کک تا
 ےس رک تاجر ورکا رپ توکل رم کارا ور
 ےس رکا یر یت یکم ںیم صحہےک نکرده سنج و فور نر هد
 رک کھ ےک ایه ول سا زا ںیم مے کارها تیم اول تط کرب
 ےن ککے رکےہ یش امت ۔ںیت للود رکے سو ف البم ےہاو رپ یکے مس نضرق
 نخ تن لار ۔ یس ینگ کں اک لم نعت روزا لر نام چک حد
 سرب خر یک اد یادخ یب ۔ےایکایرر اکی تم ساکن یکم ےس نکی اداس
 رور مرت سکہ اکر ف در کافر صقانردا یگ ؛ ال صح اک ریل مم ےس سال
 دے یئاصلاا

 کشد ؛ ترابعلا یف ک رش بی ات کو کر اک زرشک مود متر اھ رو

 سرک ےک سی اہ ےک ت تاب ام یه ںوردا ۃخاس ےس را ی تیر کش < تک اطل ل
 i) هرس ۔ ےس 7 تعاط کا روا سکی مم زا کا هتل شب تک

 س ںی ےک ا س ارو ا یی ید دزد نر اھ متی ترابلاق کرم ےس زا هک

 لود ں اب با یب ا ام مدرن رد عید تعا لا کر ےس یک یھت ی رردخف |

 لرش نزس ےس درس٥ دیر لب کر ےگ ںی سلاتلک ۴ تم اطلا ٹک شور تواس ٴی کن ی

 ا ایک حالی اغآ  تسرولرز ان اہ تدابحل ١ی کن ےس ت رم کت عاطل

 بالا چه نو اہ کیس ہی بلل ۔ تط کت عاطل کر ےس ہرا:

 n) خرا ا م

 ۱۵ھ



 نرو

 7 رام ےسار ےک صفا ادم ا ےہہک کت یو دک لخ جسکے ید زا ارض یھت ےس ۷ر رم حا کو ید از ماد لاس رم سه قم تم وک پا کن اچ سند یک کا ۔ چم ںیہ هدر چارلی
 رب نت را یو اتا کس سنج عکس ارو ا۷ کیم

 7 ل

 ی

 تا ہو ہار ےس اج ید ےس تیک یی و یس چرا ۶ 9م ِ
 E ۱ ۱ ہم از ےس یک اطل ن لرم ےس تیا یبہ بصاص ات تر عح اکر لشکر

 ارا اندکی کا ےس اولد وک ج ھال کم کک ند زای کر کاپ تب با
 او کار وا هر انک ےسریشروا ےہ یرادرب مما کس ا نم سفر کرا ات

 ۔ سج کج ےنرب عضو ی ساره سرد ےس او ےک لرزہ سکور یکے لام ےن

 ڈا کک دا ےس ترط کس سا کے یو ارز سرد عملا
 هل هک 22 سا باول روا ان پردا کر ررلا ير ادر 7 لے و وکے ےک

 ۔رکک رزب
 ردا ع تی لر ناب اکی یم یر ان مم بش تیر ورق لا
 ۔ ےیل لازلت عام اک ب تیا رر یر فک سیکل

 ے رہو ےس ایران ابر جے ںیم ےس یک ات مبل کس ا تاب یہی تس بس

 رو | ارپ اکرم کا ارض ےس ںیم نر دا یک رج لا

 کوک و ںیم ےک ےس س ےس ایک رض مر صد یل ےس اد ےس اوہ ایاز برش اکا نکی
 4م همعزپ تیکه صتیرب سا فنر ق هل تاب کنج هی کشک
 و ےس کرا راج جس ۔ے عمر رات
 ہا تاب یہا ب ی اید رپ اےس ا غ رکے س یب بطم۔ ےس قیامت نر کا ای کا تر یک
 روا دنا یار نام کار ںیم مالک 7 وک مل رخ سا روا نکے

 ا کرتا چ لص او کلا نورم تح اا ۔ںیمت ۷ن ا ابید انب نارو اروتسوو 7

 نعم کے رپ یت ص وو ںی تی ل رک پ ےک ارن شن
1۸۹ 



 نرل
 ا

 رب غ رور ےس تحلم کل اں ہک زرا ی از
 راد مرگ دا ما و رزم ص 9 ۲۵
 درد تی و له ال که چت گن
 لد 0 ۱ رتی یر کا کل ا اوہ نک ا لرل لر ےس

 ۰ 2 سل ا

 تی ٠ یورک که ما خیس هد ران رب تا زر

 ےس رس و کج
 ےک اپ ےک چ اج دا چمک ایر کت داتا مم ٥۷ ثا

 لاک ےب تاحلعت ارباع ےک نا ےس نبی دلم در هر کنارش ب
 ۔ ےت ماا ےک ا لیان ارد اصتی کف اس ناک نرد درا یلا ٣ تسانج رت ےک

 ےک ن رہو ۔ ےس ررر نا لنا رب یں اات رر صن انا ںی ےب ےن ا

 تود ےس ض لورزف اج ی دار اپ کں وتلھک یا ہو ےیل سا ےس کیس کن اردا لین

 شرار رو 7 ادس م ےس سارک یک ےس ا اے شدہ تحک۔ ےھت نل ان

 را ام لا ےن ا wfi اند رن کں دوج ت سپ رر سے ن ااغ

 ےہ ندرت عر اش ہنر ےہ کت رس سارا مغز رد ولحج ےک ےس بس ں اہے

 هم نم دد نی 2 حر دا ںیم تیل کر رت هکر نت تر پک
 رب ےم اف ےس ےک سم اتا ہیر وا ےس کل صر تشنہ 6 کالا ںیم ےک

 سان و, نود "لاو - ی المال تیر اکے ںیم شمشبحس اک اب

 یی 2 رل ںی لاک یی ےن کوک رح سر کب جر ٹو کس دوجے یل زار درسا

 مناسب لار مای مل وعزت اھ گللاد ےس جم تاب یب ےن ید ضرب ناف. ےس

 < هاش لو نر شو چرم تاب تن

 کر ارد یوم بس کسب سا ترکی رموو ۔ےسی دراز رو قو مرکےسا

 4 ٍ ر2 رجم اک ت لحالم یکں ور ےل رور ےن سا جگ

 هه ول ےس زنا شاذ فا تکه

 مان ات بیطم بین نر و نزن بی بی
 ۳ بس لورادا ز نرفاف سن کس ست سبک سا

a O
 

 واحج ےس ںیہ مراکز ر



 ۳ 2 ری :

 رکو ی فل ( لصخالف مهم شل ناکام ے یک یر سوا رک ےک نا

LL CLور بم میسر  
 ۱ تراسم ےس اب ۔ر اکر مما ےک دال اب ںی ر تام کلا کلر

 و "ا تاعا کرب دل کن بز زا نام

 نیا تسلیم اب ناقض و ستار لگن ارت
 زور اکو فکس لر اب نکن یر ترا کن کن رد
 رک ر وا تے کک ا ب ےہ نالا پ د اےک ںی ھذا
 رہ ےہ راک کن اے نرو نانا یب الع ےک س ا ۔ےےت تم ترک مرا سامر
 سرخ ماہ کرت تا رکے اں ی اپ ماہ سا دخ درد لب تر اش ی ےس شی ےن دم یم

 نت تب ای. ترک پاد ںی یا ےل ہرے ساو اردا تل
 رآ رب صرصت هم ےکادفم انب ب | بال ت لک حس یف ےس یم سارا 1 ام بکس ون ےہ ےس

 رازن رز جو کی لاس کاشی یا اہ کدر کل اد ںیم ءار مان راوادیپ یڑداس کس ١
 دیکر رک انب نکیل یک کرم یکا خانہ رت ل ا٢ سپ ترور کر کل اھقساو وخ
 و 9 یک کش مان ےس ق انکار اد ےک ار ت لز ال کک ع رو

 نام نوت تگ سم یتمہی یش رکے ادخ مان ینا کس اف تاج ھکے سرخ اکر اکرم مان
 - لپ فر سلف کن ویکی اما یس ایکن نار ںی ےس ےک

 بر بس یر ورعان ناجی ی ےک رسا اکو یک نوہ که صف سا
 ںیہ ت رد کت س ار ل اد یکے ل روا بس زاس نزلات ر دا عی راش دوخ و کی کتک تل ا

 دد ردا چ اج رکا دا دالا احمر خ ترا کیم ےس اے 7 ےس

 کت عامہ ےہ کرا تح ایت کہ اے ےس نونا یہ ےس ر ارتا الاما تط
 "7 کس دو لب رب نیہ اس ن لاترد عاش وو مار لےے رو لعب

 کش لر اس ےک لا ںی تارت نم ںی ےہ رکت رایعلاوف کر شرکا رر کرک

 رد. ںی تم مجرم ےک اکر ےیل ںیم ان مہ ہو تر ٗ

 حرا تہہ دا زل مل ب ےارخ ےس ںوررجم یکن یکم کے ات ر

 چار اکا ا سو رش امت رر چ ںیہ رف اس هک نرم مز

 ۵ہ



 0 اسلام

 ہم ےس تالیف )کش
1 SELL

S کش 

 4در fe ب 1-2 ۰ ۳۳ کرن ےک رع ن اراپ س کب تر ا کارت ر ب سراب سا .نیگزکرپز IG e T° 1 یر رہ ےس یم کر ید خر کیس کوما تطاسد یک نا ۰ تے ترور رک ار دی حوت تاردرط ام ما کن

۰ 4 

 سا و تو ا شرح

 | یت ے بج ےل ےک یز اس ن زور مر کن ارس ترک
 - ین کرکے

 متر یدک ت 7 1 سس

 اب مشرک ضس ادا ییا 4 نا ےب ےک کرم ےس تب لک و 4¢
 رت رپ تیغ کر اراد دا انب ریت کن د ےک ارپ نار دالیل اڈ جی ارگ ر
 رام مادر مکہ اکر اہ - دو رکن راز ار رفا کن ا رو ارگ ا ازل ھم الا رک هو

 رب با نل رکا خ رفتار گر دز تل قم چ < نیایش
 قم ترک نر ک الو تست گن مکه ع ںامک کے سہ ےل ر ٹر س رض جلر وا ےس ٹر ےک ےہ

 ارز ارب یررل دار ںالخ ا سم ابر ےب تارا ےس ےس ام تنم تارا نصرا

 ےن ےک تبرق روا تدابیر یک گر ےہردا ار ے کرک رپ ما ےک تب ول 7
 رب مک الو اض بگ ت زم یکم سواد رہ ایام نس ےن الی فر ری
 م ایکەر سرم و مش یر ےن لیتا یخ ابا« جج ےس یہ ر یداج ےک ترثد نواب
 ۔ یخ لب تیبا ار ناب تن کی رقص ممد ادا لی تی سا لر
 فود ترانو کی رکون کپ ترک سا نیو نفخ روي نام

 رد سما ےک یی تن کیر کن ےک ن اردا ںی دد ەت

 هک تارو تاکید کرب تمس یک ا وا یحل رو ۔ یک ارلہوا ملیت جت
 یکم درجے و رح

 ماا
۱ 

 ا ریتس
 ا وج ی



 نارص ما

 را تم کتک ین تستر ین کش رک کر لک رپ دفا کریک ءا کں ا ر لو الخ ےن ںی پ دم لا ےن ورکر IY اد دم ایش یوتھ.
 سرا تاک تپ رہ ہوم کیشن ود ںیم نقی ےک ا
 کسر ود Ye ےس تکاطلا لش عر لر تیز نر رد الا یھب رو
 رو ےس ےک ار هل ازل حف کر لے ںی ل اعنا ےک سر ام
 م اط ےس انب بش کلام یئادخ ےسا یس انر کت عل اچ ررر کن واتر تخ اسر ونک
 تر هی کرک رک کج کیک داوا لمت عا ےک مکے نمک
 ؛ لت رک

9 
 ۳ 8 رل ےہ ہد ےہ ین نکا اک اف یر

 نرم کیبل یس نیک ا ےن اد اک( کرک کے س نیک عن کن رد را
 ضیا کوک ترک رب کنت می سا نر ات کسر هو یخ
 لوس ار دلکش کل اکا دو رک سلب تر تم لس

 اه اک یت اردا چ تشر کل اکیا ن کت یهو لب
 کک fr کد٣ رکا ری یب ںولیوق تر مسن ےس م لک ضد

 کم اکے وپ پاب ےک یی دذا ےہ رکے یاھپ ۔ ےت تیکہ درک ایکرر کی زم حرطس) ےن نت لر هرکی سي رس یک ج نرم تفت ک
 ۳9 ِ و درک رک دعا ےن سو یک بر اکر نر ےس رل ی در ادا ر ر الح | یک کت ر ۰ ۳ یک تو وہ امر 2 ۳۰ 7 ۳ 8 ط ۰

 رم ایل امچ ںیم ریزہ روس ۔ ںیہ ہال نوفدد ںیم تشیع نان نس و
 “دل اناو ےس کرا نیس ایا نی e 8 ۱۔ ےس ںیم مد ایم
 7 ل رار بسه لاو لمس لاو ےس رکی ام

 < تحلیف فر
 یی ہی رس ںی اج نب ھر ل تشاور کتا یک ش 9 تو ےس و 9 ۱ ی لا ایم اکا کم ۳ س ۰ او تر رو اعااھب از رام ا شد دم ےہ ۱ هیس و یاب “کمی

 2 بلد د یادم نصح رای جاور j 2 ابتدا لار ول راشو ت و لک اعم ار رو ای
 1 ء٢ نیر کال ب رعع یر وو ےس



 نام لام

 ا ی ا کا رگ سل کن که
hS8 یت ال مر 8  

 قلما مشل مدیور اولش ےس مت ڈھکی کد

 سم موہ يک مش سرود کک اوب کل وک
 ةر ر اوز م ها اه ایل لو اک ل 7 2

۱ےک تواقردا لکم یب دعب
 یر چرب ِ ر زا کا 

 ۳ کنی ئی کس مک عز : J ب
 ال

۳ ا اں رود ےک تابام نیا بو
 iی ا دی 2  

 هوا بد ےس ےنوہج اپ دوش سم جگ 5 رک والو ںیم ںی

 رک و ره مو ہک طنز تی ل ادا ںی کسر کل د ها کد نر
 اس تیر یکے س یب کے ارس نا ےن ںوقش اک اظ تر

 ما نم سک سا ای ۔ّ وی ی ہہ ء1 هکر 2 اضا ےس نج هتک ی

Eانزکس ایر رک( رحم ےس رمز یب لو ےس نر ادیب کل  
a 

 7
 ےس

8 2 
۱ ۰ 

 لول اب کب ےس ا ہد زلط یاب ل کے ےس ویر کل

 ہیلو وہ کز هک حر ےس پر جج ےہ ود کیاردا ےس ےہ رب ےک تک

 ۰ - هچ بلد نی ںی یسک ےس ما
 ٠ 3 ۲ ق ں00

 رکن ےس هه ےک رون ر نور ےل کں چبر 4 تر “لا

 کیک ل با ےس ف تح لان ات اپ رک ےک ےک و رکن نہ شک وع

 طی یدک هم رکن جهت ناو | یداو ناف د تک و

"ا ےھت ترک کرو اگ ال تر نانا اس نا دالدا یراس یکن )ہور ایر
 ےک 

ر مم هم ںی ںوم تسرپپ مس ل ان ا
 بود هد زرد تی

 ےس ملت هر کده اج کپ ںیم ںوتط لم ےس رب

 لو تب. بس نرم کن هی وفا سرب رکن فن

 2 رد تب در مر نام از
 عل ۰( ه هم رم ۲ 7

 1 یم وم جی نج الن ہک الغرور ا ورلد

 تین اس شرت رييس
/ 

 ۳ رٹ ۰

0
 

 هر نود نو

 ےک ب اج کت یو اط م دو EE ے و

 تروس راک کتار
 ان هیت رپ

 و ن

 اا نیب زت کار کے س ا ےن یم
 ص

AAنآو ۔ ےس هتک سان ون  

 ت
n 



 نام
 گرو دونی د رر ےس دوو ھ ہر 0 "جج
 ره کن ا ےک نک مس ا عصقم الم. ےس اج اہک مارک ساھ ہا ےس عن
 rL تاپ ی ارلاپ نم ےس سما ےہ انب ےس رادز )قر ۔ںیلا رکا کوک
 رم ساکت د اف د ا یکدنکشم ضر رگ تل سر کاپ یر« تال الخ ا ےس 7

 ربط یر تین اضدر سو یو هنسرکل کے ےیل رکو لوا ین اگے ہم یک

 رپ کاپ یو اک ےسرک ر رپ زنا اکو عترت ک سس رم گرا
 ول لا هک تن ید گم سس یکی دایر یزد دالدا لق

 میت کبک لب ےس عر دو ےہ یار ایم سڑک جت اس
 اک ےک امر کا عفو 6 با ا الدا بدم

 گپ یب لاو کوکی هاب کا کل عینک رک
 لک اپ هو رک ور کل لمس ا ےس فن ےس لیکر اک یخ ب ےس نک ا صم رد

 مدرک اربا تس ا ۔ یک صاب تہب کید ےل یا٥ ترک ر دک اب ترس

 یب زم اکت نج ۔ ےس متی کد کس یم کرو یلص ۔ںیدرک ابتک سرم ںیم لگ کت کرب
 رم تت تفس اعرب طول و سرفه قاری فر کس
 : ںیم ےک ایف ےس

 ما سس تنسیم کرک یا تک نیک
 ۔ جسم سراب کت کرب اتمر نیر اھ ب تنس ال ینگ
 : ںی از تبا نب ناصح تح

 ںیم راخت یہ نا ےیل اتر اک اھ سم تر نر هم سک
 لر جد نیا» هو ستم بقا ام ےس سا نس

 ےس ی اب ےب ل ا تنس ںی باب رپ یم دنوولحد ام فاش ولو ےس ات بسم باب ےک ت الضو تا را
 < رکن رف ایل ادد ار کن ابا ےہہک اہلا ہر و س اراک“ نوریفل مو

 < نه تا نت رسد نزن یہا اک سل ر ور لعمر یوو نار ونصح
 ایں لت ڑی م ےس نکا کس ہم بت یہ ےس ےنےنس تم ییرابھکس پم ےس کیم ےنڑب
 گاج انس هم سهم ار مر رک رکی کا دد بم ارپ
 ۳ هم سم دے سه سم

۱۲ 

۰ 
 9 م مرا
 لک



 نراس

 تر تو ۔ےہ ایر وع ا ریال دی زم لٹ دت
 در ل نوک او ی ی تج بدنا ی کک الرکے تر تیا بس یز اتاپ ارپ تیام رکا ددد یک ب دس
 ر کے ےس لب ع ر
 ضرر رزین چتر يک ی
 بعمل تن رد کرک
 نا زہ لغد ںیم سار کر ایتاد ہدارا ےک نار دا نت ےس ےب
 کے رک رہ ق فور في طي رایت لا هنر
 ۔ سم رار و یرارا تصحو ا تک اط لرف ودر وا هتک س

 روتر رسم 1 تار 77 ست

 ن کر و تمر ناں عر تیرو ارز کل تیک روا د4 كہ

 ںی تنہا ترم ای ںی ایک سوم یک اھم ۔ ںی ارکان هل یک
 هرم تم سیر رحم له قرض دا سرا تر
 کنش سس هم تم هر هی ها هی قو مان کن
 7 ھی داد لپ قم زرا ب رطب اض ےک ں وما ےس اےس 2

 ا سش سس ںیم ڈس نام زاب دا

 درود اور سلاو 1 دا مکے ےس یک ں یک تروم کں وغ ےس یر ںی مک

 شش یم رک دب ےس رت بتول
 7 ع ا نت «لوز ان نور فت ےڑ ریہ اع ابان
 ان رک چم یا راہ پسو رک ضخ ترم رک سر ےک نن ا ےہ اب

 ا
 2( لددایردا لوم“ اتے کا ج ےک را روا
 ت ےک ےک چ

mr 



 ۱ ۸ بم 7
 ۲ نل

 م

TS I A se 
 رپ نفت اس درس ور دام کن تم مرد اچ کل یس

  ۳رو ےن تالف از دداا لمد ل رک م یا ت یک 72
 کر نا قبل تب بل لر نکس بس ساک عر اشن نالا ےہ کل کف ر نا تبن کن راف حا سد وخس 1 ام نا لا
 مد ےن تو م ء یک یز ی کرک کی و ی2

 ا۶ک اردا ےس کد الو تعرض رحیم کد هوای
 ار اےس وہ ےس بم ہاوخ سلف ارگاسم کرکره لر ود ںی سا. بسر طب اض او ایان ا بلور اب سرم کتب سو کس ی
 ےس برب ےک صرف 7 تم ایک زیارت کرد ریپ ما ےک کرپشن ہوا

 ےہ چروہب تحعام کر اضم نمر عیط ناصر دانا کن تر :

 مفر یکتا شک
 یا نح بس وکی د ید یاس رپ نک روف را

 سد که هاب جرج سعی مرگ ادرار دا روسری یکں ور اج
 رگ سناروا سا هشت کر ای فار تب سکه سرب

 تام رطیسا ےس یک ےس نار رو طی اکہ یا بانی تمرض

 درزاب ن اردا ےس ےک( رو سرک تر قطری وز ی کب لب ںی
 £ ےس ماعردا رلیمصد اس ١ ہرکک ن راولی نا هزبا هرس . کشک اس

 زر واز ابر لا-سع سشوار کے تاج بک بس ی ای یت

 2 ا ا ۲ إ اچ ےس ٹاک
 و رک لا نر ب ان لصاع رد ایا کم یر رکن انس صد

 رم اسد ی رله کسی بوک راس رپ نا هر مار زرا

 ب ا ا و ا ا ٹو 2 تارا ے

۱۷ 



 ںرر | مم

 هر هو مر وا رو ےن نر اھم اھ امطف یم

 تک رر ےس ما ورک اک در رک تے وا را f 7 م کری ںی لوم اردا چ تردی ی س ا رک ےب ره سم یوا
 ےب ما ےس سار زا ردا کا کاک یی ڑورر دا دادا انگ مم 2 تیم تی غا تیر

 ور لا ربا ویترین کس« ید رو ار کک وت هرکی ارز در رپ نا انرک لا تی
 « هر ارز کن ر ب تد ےس (ےرکر ظ کس سکی نار ار یس
 مار دا تسهیل در دا تاب کن اه ںیٹرادالپ ۱ ھ1 4 رنا عابد تیح۔ےرر زا وار نل نارتو و الدا ےیل ا ںی 2

 - ی لات زاب س ؛ ےداو زم سر یب رھپ ء کم نس ی 3 کرک ولا ا

 ےک یش ےگ
 وذو نرخ کت ا ھی سس

 ازاد پرور فان ا چست ںی مالا دفرک نا رکے میرا چکر داس |
 ور تب کن رب بز روم ید رکا
 ںڑتب ںیہ: ےہ ال ارن نا تقو ےک نپل اھل حدود ای نیل یراوسساپ ےن بذ

 تو ي بنر اه اون ترش یک سیم زن

 تن “رب نادر سہ هضم ساز اعمم ےک سا امکے نس ترک
 ےا سس 1 ٹن

 مس ناس د ارا ر هلن ونک ی ےس یاب کل ام ماگ لو اس لا بیر نعم نام و رزق زمان "رو ۳

 ۳ تکه رب

1 

 ےہ ایس طب اور اسر در لا

 کے ایر عی س ارز

 دس الا سادا د

۱۹۵ 

 کر
ں ورز ردا زت

 ےک 



 نا لس
 اپ

 و3 تتد تم ھرزک/ں: )یم ات اپ نک ںیہ ر ھدد لیل ےب ےک i اس خم جت ات اج اھ زئی ما ادخ رینج ےت
 ن فرج اہ یامان تو ےک ,SG ےک کر کا ای ںیم تلاع

 رپ سیر نرخ اک تاچ وا 2 دعا اید تبر رب رب تیر دم هک نگر عمو ارم تان اسے
 jji کن رگ ادا چاپ اش نیل ےہ ایر تےس

7 

 ۳ فرصو لک هنر سس هنوز نا تر دا - ما ا

 رسی ناک هک سان زود هر یک ےس ںی ل الصب ےس ل ررر کید اھ بس لال
 رکیپس کو تکو شا ےن الرا لب کا رکن ارور ut کی

 مسا رت کک ںیم یی ےک اد وا ےک اج ایک ہد اک اسرو ادرک ایران

 ها نگه ترس هک جنس نکس فهمید یر
 مد ازم ںیم تفو بسا قلاطم ےس تک نب اهو لإ ٠ چ ںیککرر ی زاا ےس ترب

 تيل خام دور جل ےن ورا یے ں وز اینروال ورز''ںیع ب لب ےبلطم

 پدر ب ےس ںیم ٹیپ ےس ںدرلام اہک تي خد یاں ولات س اینک کوم یب
 هم هدر يک سی زنا نهی اسکن ورد یہ لک یک م ترم تشک
 ےن ناشر ۳ کرشن بس تروعو دم یش اھ تشرکاکی سارے يما

 ےل ررر اے اور زب نیب ےب کی ے 7 اےس کس یا کس هر اوسر واريد

 لادم هدر ې ووو اب وب رم ہو ارگ کیر ریو اللا ےس ناکا اکر اَب نل يم سک

 رب ارپ اراب ایپ ہوم راد وا ےس مارع یے روح جلسه هک
 دهفصدمهب نم اوز - شب 3 7 بس ورم دا نیر ل ےس مم ےس ترمي نب ۱

 i) تارا ے نیلا مغل ےک

10٦ 



 نام ام
 اش و سن رم اس کیر اره د زکر کں رکو ن ەد رے نک و وز نا بذر بیت لا ٌ ۰ ۶ ۰ ساز رو 24 ۰

 بر صتم لاک تاب نا ےس صر ضر ہاشم ست یی قر اپ ایک ا ام ر ۳ , ےس کپ فل عت کت کرب ےن یط اض مال ۔ ےس تکرب مانا سا تین یدک ۔ ےس ںی لاف ےس ماا ںی ےن ای ےک رپ ہے اض مس ےس ککے یر دلا ا او ےس سم مم ضم رد و رشک مکے خر اکے  زاص تعا کردا کوک چک ےس ہراش مس ا۔ ںی کیست الب سم لم مم ےک تک کوا
 ےک ںی او مرحلا عم ای کی بد نیا تف ا٣

 ام یرب ےس سا ند اکر لار وا پس پرکھ د ب ہت ںی لکا لرل یف ےہ کپ م رایج اک وش نط یک درک اردا اکی ےن یم
 ےس زنط ا درمامن لاوت اب لامعا ای ۔وہہ ےس تا کز هری هد ها

 الا یکی خر

 زر کی قرار افسر کوہ ورب بت کود اب )۲
 و دا تک کلی کوک اور مارو رپ رک سم هک

 داوا ییا ںی اید و الب ۳ کم نل و ناصر و ایل یر ےس سے فا

 کرہ بازم کادرد ۷ت رخآروا ےک سر متی یم تلاججو قالخارم < لر کک وا ےگ 2 2

 گرد سر بلطم هی پس اکتیو دم ید
 ںی سر کرب یھ ےک تے ےن اداد پاب ےک اہے ےک اورد ری ےن سمت

 رم لزم دغ ےہ یر اہک ےن ا ہچس تیت ل اعرب تقی نه اومدی
 داو التت ں وطالت نب ےک کبر وا ت السا ےک اہ ورک کر ںیہ سد تتمردا ےک ا

 دورنا اد ماز هاو رکق زر ےہ وہ ےیل ےس اخ ےن رواہ ا رل ین ےب

 ہک بوض تط اف ےل اش یھت این یک ے تط یا ںی نیو هلو رب ۷ 2

0000007 200 

 مل۷ جت تدوفل ل
 ۱۹ ۲ ایی یار تر رز ی



 ۲ 2 نار اک

 یک گرزبردا فالسا ےس ہن ہد چاپ کر ےئکو ر تسارروا باب الف او
 لم هب ےک ھر رک چود ہو یی یار ) ینیاردد ہارگہد ےھت لاکر

 ۳ 2 قم مرگ سد اکرام ےن من یک یر ےس ا ںیم تی ا

 ر ملکہ یر بدات ی نچ تارا تقاع تر درک ع
 تی رول هی سس سرک یخ ضش قوم یهو شود رک
 ےس درف ےس سعی بم تھر پاپ ان ےس انکے نہ زن اگیب ےس لو جب ٹال دت
 رھرلر وس نذل احد ق تیا کر ع نہ ردو مج اپ کر قم ۷ت لچک ب رر

 سی یس ہد رد ھم تلات اد رب ب۶ بت پکی ےس لاع بال کرک ۱ وه ّ

 روا یر سن رک یو م ٣ تلرغ پروا اش ریز زم لاد ۷پ ادب

 ۷ 2 ےل ےک یر لو اخ قرر لود نب ےک رکے 2 بتلع اک در یجب تا یر ور

 ےک روتا ںوفور ن)۔ ےس ن انہ اٹ ےس بسر ادخ ےب رک رب ما نم ےسارورانب نوا
 وم کی لا هکر ںی ےک یکر وا ناص ںی ترا اسد سیہ چت

 ۔ نی دتهم وا ام واولنم دن! ناب فانویت ارم ںیم باوج ؟ کرے مٹ ؛ دوسری
 ج ایر اوررکے ا تاور ر لرے ل وسر ےل ےل داں روا کس ےس ا

 ۔ے اڑا: رک سا

۱ 



 میپ اس
۹ 

 ر ١ ووورسو ےہ ۱ و و
 و تشورعمریغو تو عمان جاتا ینلاوعو

 نکنی یه لا
 قسمت ناز یکم
 رسلان اوف رسالو داصحهرب

 اره
EOL NEN f 2 <2و هد  

 اچ نییمولع هنا طيش ات طخاوعیستال

 5ھڑب 5ط 5کا ہوے ےورو 3ےہ ا صور سس

 لق نیازم سو نا نالا نم جاوزآ تیم

E EY 
 2ا ۱ ۹)۹ MI ص ط وهم و

 و نو صر نا و و سرا
 2 1 225٤ ےہ ہے ےس 8 92, یہ

 رگ لار فنی و ما لب
 ط وه ور سر ورم رم و

eنیش ماحرایلع تا شا نین ال اروآ بی  
 نيييواطا سض |نهی ها رگسضو دز اں ریز اظ ہک ۱ یر و صور

۱۷۹ 



 نسل

 ما ی ط

 9 ا 7 او ے

 ا نیملظلا موقلا یه ال

 ےک اھ ب لوی یش رکا سیب یا
 نل سیم تی رد ےک ارغب روا

 ا ترو ترد کر زد نزن نت لک
 0 ےس واب ےل ےک راد ترم

 يک رپ ںی باک قلی کاک
 روا ورکو غ یب نی سارا نند جب رے کہ اردا
 را زی اوب تی رر تالا
 ےک چرب را رکے سیٹ لرل اراپ ےنارخ یک ارگرردا نی

 ضرب سا ؛ ےک رہ ےب ےس یز کروا ےک لم
 0 ار ب کاک زور یر اھ نس

۱4۰ 

 ناو اے ےس اف

 | چچچجچوسکوچکدچہہہمح ےہ ہہ £

 هللا نار غر یغب سالا ل ضیا نک یدال تیرا

 ےسس سک

mm 



 ترا نرم

 نم لو اپ سند کا ہت ش ا هدر مبل ےس

 من سی و لپ منا کت شرک ب

 هل نام نر 7

 ےہ ای مر سکس. ور فا نان 6 رر

 7 6 ریچارد ارگ هک و
 که کوم ےس کر اےس ےس رہن یی ںیم ٹپ کچ دا

 رپ ید تن وا جرات

 کرت ےس سی نا رس نا ب ۳

 وت 7 7

 ےک اب س ا دن بج حر ضضاحت قو سا ما کے یت ےس

 مطهر نر هد عضو یت رک
 رضا رک ےس عر برکں کوک ہک ےک ز ادر ارا

۱4۱ 



 > چر ی ناس اکا ےس رک ریا

 نه 2
 ما نرل

 تاررفمی ارم

 ۔ںیہ توا راشن نص ےس ا ۔ ےس ہوا ےس ضا ےس تش ۱

 سر یی ںیم اد شد اترتا کہ ےس از شه کن زن مامی
 ٠ تانج ۔ ںیم چک رگ اکسس جم
ےک سج ا ہدر لاو ںی د سیہ رش ےہ نس ےس عج کت نج

 رک یز تعحزد 

 > اکر کے بت تاغاب یر تنجر کت ج۔ ےس ازارکت نج لاس

 4 یک رب ما ا ےررصب ٹر تا درحم ۔ بب ںرل 7/1

 لاردا ںی تیک رپ تتم لما ویب ےس از بحار | ۔ ےس ٹر

 ےس یس اردااھتس و سس یع یی واعیه و ےراقرا۔ ےس یل کک

 هه نکن ایزی وا را هر نم هم کت شرع

 ےک سا ےس ۔رصل باب سا حرص ءحاصح ےس ےس یس / تاقووم ںیہ

 - ےس لضاد یھب ان اس ں لیک ںیم تاغاب یم سا نیکس پ ےس ےنش اک تک نم

 ملت نصب« ھی الو ےن اما ھج ب ےنعصم ےک س ا ےسہردصمل ع « یلوص

 روک ج ںی ےک یس ےہ ال تو بدر هو اشرف ۲ ےس یص ام

 تر« جاد |۔ سم یک آں ورولاچ هم مر شخ ردا رلرزلاہ ےب

 ے هو جز ےس یم نا نالا ل ۰ر 2 اب ےس عج کک

 لا را رد لنوو تا هیت کج
 e تک رد با. غلو یر زر ہراو رن و بنر شین

 ج نوم نوار سہ ئ طب < اصلا ېس ضر لب تیک کو درس قد

 یک کر وجھ اب ہد . نعم خ شی ہنتافضر کب کہ برج ےہ بیک تان
 - لی قم ہم ےس ہضم یک عمرو ںیم

۱۰۲ 



 منو ل سلام

 اھ بس پہ جس جسکے چت رجہ کک ججچہ
 ٠ ۳ تانالمزاکر نم

 سر صرع ارد ےہ بدر رک ع سک ردا تابا ی لرد 7
 ےک تار وجد تان ےنادخ رکی وی للصا ۔ ںی کت اموات اہے می نیا را

 سري تم کن بس لا زی ھم
 ونش هزار کی تن کر حر س یار ب سی نام
 مر کر راک اخه هنر کرد اسرار
 بسم در مانند سر سا هک اد اد د ریل و

 یاب مس چه اس شاگرد نجس یب پ
 خب عمار سبد تعاد سرو وہ یک لککت یا

 ورم فله نی فلت ستم سکس سیر نتقک کاپ کر
 تر برکه نر سلم ضرر لرد دز ایک

 رای ند یا ےس د یک ںیم ترم کا بس وی لب لار روا

 در چه نم ]رييس کس چتر
 هاب ور له جلسه اره ہدرکاط ارا کب سری بج
 20 1 رک هستم لوس کرک ۳4 ںیم را رسد یک

 روا انب ب یکن نارو | ںوکد ہدرلر کریس ےس ےس ریل ٠ ےرکزتمرورح ےک
 ر ےک ا کرو اس کلا و ارگ جبر کت کس سرد سےڑلا

 بس لر بز ۔ یس یر یکن اطس سی سرد ا سانگ ارگ بر کت محض

NSNطلاب اپ ور اب کت ذوا مدا تیل ےس ہال  
 - لا ان بس ہو ںہم یل کر ار پ لوس ور وہ مج اردا زر ےک

 سک هر نو ی ےک دس غارت یس الخ ود وک و روا ۔۳

 اس یا ےیل موارد روگ اش ںیم تا ےس نر هو هر
 کت ا نا و و قم نزد رب کل رت ہزورخپ تشہد درتو ما وک

lar 



 ما نرل 2

 راے اوب لف اغ یب کن انر بر رو کاش اعذلاوض و سم تب رسر دی

 کل کوا ےس سا یس ںیم لام کرکے لاع ا ےک ددا تحس کے کن لک ےک کھا یب
 هی نم ےک ورد بش هشللارم نالے رکن 2 رے تفاعرکا نو م امن اض بیک تک

 یا ںی کر شور نا سه سا تای سیر ھے فط یک

 ات ے٢ لک گنج کک ار کے ےس شا ار داول هک یه تیم ورم

 u ٹواب یس ا جس 7 امام e سم دوجو م ای ررر تر لاو

 روا رگ ماسک اب هو الع کار ایکس رى ایل بدو اظ يم انکا

 مو ناو کسب تا بج وید وک اگ کا ککت ریا
 "ان بروط صاحب ےک نعکت انج ۔ ےس ایک انہ برش ورک دوا لا ےس ود

 دل هو گرم رم اردارکک تا فر
 رگ لی عصر نی کل پدر ربط هدیه ار
 فرم ا صاعکا نوع تر یا ترے یہ اھتکں یم ڑی مہ ےس ےک ےن تب ترک
 ںیہ یت یم پ نجم ےس سیٹ کاکس ر ےس ںولیب یر گا ںیم سا ن ناتا نط ہو سیم

 پر صلوا و جاس لوط جک ساک اصالت

 کر رکاب نابود نر کما کن ات ںی اط د اور یر غزل کس دلا نب درک

 سم یم زا چرا تا ط اج لاعایکاک ورکا ںڑد کسب ب
 < ںی ا رک اکر وا ں ارن تاد رپ چک سکس که مس هر
 ا رک رکود ہد الع کسر 3 تاشو فردا ےب لایک ۷ٰی لاکر اد

 سیر ںیم نت یک او لبنی یم سریع د ےسرریکم ایک ور ےہ
 ال د چرم سبتج لس خر گچ سر امد ع ےس و کھر ام کج اں وفود نیم

 هر نرخ ےس یک بورا تکو هی هست روا هتتس بازو ےس یھب ور

 - <چ رضا هک

(ui e 

٢ 



 مم ہرا ۱ ك ہل

 و ٽر ر ار ر دال ۳ ےرر ہن تل نا 7 5
 ےب ںیم سو تررک ین مس رج ود کار و و یل ےہ ےس ے رسد کیا س لن

 ۱ ارج ادع ںی ہر
 fi لر هر و هکر

TIAدمی سر نعت ے تانا نر ناک ب تسر لعل ےس تا  
 سر اپ کز رد لک لر اهر و نورد ارو دی
 ری ےس رک “ےک ایام 4 روگ اخر اہ کف الخ کم اقا و عارف هک ار دا 2
 لک زن یم ورنہ ےن رسا۔ ے ید نار کوا عید رکی ہد ےس اکا چب سی س ج
 ےس گز ہیشاھکر کم ےس ےن اپس ارتا تس یک جایا
 رر کار لپ هسرسدر روا اد نر هو راه E ea ادب غ ےل را اکر

 هل تام ت ی ےک کک ا یک رکے ہہ تا لکی ۔ےس زا حر
 ےب ےک ایپ وہ کسا تردرضم وکی کس سا کے سفر ےن اہ ضم نم سز ریز
 ےک ںیہن نرس ہ ۶ کم ااو تارتا ےہ ازل ےس سا مر لاس نرس حرا
 کاایک ر ازا تبردزک ھم ا ہد ہک سا ناف کیسه سرچ سه
 - سام کت کاطروا تراب نا

 وک ۱ ۶

 ی اک ابد تگارزرد| نار

 7 سز ام اک باطن ےن نک ا اس ےس اکر ۷ک ٹتگ ارزرد١ ناغ پک روطیهصر وب
 ۲ ص ی 0 1 ۰ ےل ۰ :

 نا ےس یو تعال 7 کسر اط رم صور کج ور ےس کسر

 اےک امم لال ںیم ںوٰئاملسم سم ارس انار ت ل رپ او ی ہر برک ں کمک را

 متن واز بغ چسب رک یپ تبسان هراز درگ ہے تعارزرو انا ؛ سول

 ا ا س



 نر ا 5
 را ۰

 بیس راز ےس زس تک پتی یر ہوکر را ہم
 لرش ادر ها نم اولکہ اک نرم کیس سانپ ےس ےس کرکوکک عا نو ابغا کس
 رر رام اکک سا ند ےس یک اکر ادرک ل اعقس کرا اد ےک ہی٣ اصح موا ےقحرتآو
 - جواز رفاه هاش یر لو موس

 رگ رپ وک یم ھم ےک سکے ںیم روا ھا رت تو تما
 کرکے ور کا کے رسا راں ۱ سکہ رک رب م ںیہ ےک ا

 .( دگاد نسر ارب ل الار زکر ۲ اتش
 فرعرپ ولیم سا یل ےہ نعت ےس ابا صلاضرا هچ_ تبار رام تر

 مم لا صلی تررضں رت اور ےہ روش الی کس ان تاور سکی ہی

 رر سی ںی کی اب روا یر اشک رص ےن بک یم نس سم یھت اد اشرادو ےک

 لول تلش من لع ےس ساون یز رن عن ہد ےس سیم یم سا گپ ےہ ارم ہرئامرکن ا ب

 ۔ ےس اف هتسو مهسا تراش کب ارے ت خاں
 رب کی ےن اسم رکے یا چه لر لر لر

 رب یکم رپ ےس تشزرد ای یک اکتیو
 میرم حر ۃرصےس فری ا

 درد ا خا ےس سما اوہ ایکو عقیل هاب ی تیمگ اکے وہ ااو
 اس تیر یر اترا سا۔ ےس درد براز هد ایادارک رخ ےس ارخ تستر دا

 اب هو کک میر نہ سسا رک ےن اکے کرت وہ ید کام ےس نابغ ردا

 تمدحخ کت عام نیل ےل لام سییدط عفو اکے ن البم عمر کورف رکے سا ۔اد عقوم اکے نب

 دم رک رپ و تار یر دد یک ضر یک یہ تکا ردا LUE ہورل و ۷

 بعد کتب ا یم ےس سس ا کرتا وفروا رچرو ےن نمی سز أ٣ صق رکے ہر

 لرب لوط ت / ۔ ےس اہ اہے س موم علاضردا اکبر کی فو ایشان کہ
 ی ی رب ۳, اف 2ے 2

 سلول لعاب نرم و هک من
 لی ںیم سنالا ت کفن یم ا نالوم ۔ جا ےک للاخ بت ان اا ےک اروا

 رے یک
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 و 2
 2 ۱ لا ١م امم

 4 مت
 مکس ای اپارطر دا ساب پس ترک کر ترا نیز فلاح ۱

Nرکن روال. کک ن رک لم ےس سس  aEا اوب  
A1لر گله سبک ه سرو نری زاوا ہت ےس ںی  

 يزود یر سام 4 ےب اک
 ۱ : ںی ےاڑ روا

 رب ےک رد اس ک ۷ک روک که سر رکن گری یا
 رب جرج هايي ہد نم ہک ہا نم تاپ
 ۱ ۔۔ں ترک نار و سر شکوک ظن رس ا ےہ یل یم دعب ےس سا

 کز الاس رغ نر ار ےس سا اسرع ایا کامن رج
 لکم ےس نیمی الغ نوو ےس سسس لپ دا یب کک اکا ساب
 ا ا لر رج راخ سعی تسد اروا الب

 (سضالات ین ر سا ںم ےب رغ نمو ے راھ
 ایت ےک رانا مکی۷ ردا ایر ل ومصر کت رنا اور کے ہیچ ماس

 اورا انو کہ ولاد ےس رو اض کاک یس رک فرب ےس ر طو یر اروا
 ۔ ےس شک کا رگن لاو سیم کس ارد ری رپ یم

 زرد کت حس ےس تر تم نم رکن ورا ےن اتکا حک
 اے اد ایپ لن ابا 20 ل کی ا ےک کون ردا تالا مک

 f ےس ہر سی هه نام ک مارو اپ رو ۔ ےہ ایکر لاگ یخ تلاع یک یس لا
 , ےک رر یا او الا کب سا یی ےس ں وداد پا ےئیک ناکن تإ ںی تل رغ

 ےہ ند اس نکا وس ےس ماس اس سر لی اور یم نگ تخمک
 7 هجری رب برلین ارگ مج درد ء انکی مہم رکل لا لک

 کوز ف ےک واف ےس ہد اکے روا طخ ےک ورکا اوت ن ا ےس یونس کز وس ` نک تو کس سا دروب ۲کا کے ل ےس ےن کار کت رخ. تم یکے وعده دوا کت پیرو لک ےہ ایک رد ںیم ضر نہ کر امور یے نت
 قانع 25 ےن ےہ چد رار اچ یک السا نیک سی هوس که سا او ےئل ےن کر

۹4 



 مر ۳

 رسا اروا خر ا کز ےل فر هر مر زر < ےک لب ںی نب ۱

 تی تو _ > ےک ینا سس ری یا فرض رہے
 f لن اط را لاا رع اال تلی ی رر 7 روا ےک 2 2

 ۔ ھچ ایکو وک یم

7 

 0ر کام کلہ مس ا بجم کاھکے سس یش رکرا ای سا لر رہ ےل

 مرمر لر یت سوو لو ان هر موارد تشک شو رض

 لرد هرس نور ےس ےس یک سینا ی کسر ارب ی اھت لیکر د غ ج ن ۔ ںی

 رالف نے سود ودرول هد ےس قا ناز یب تماس هو هم املا

 بل تلف لب گم سم یا ہوا قم
 کاو اھ کے س ںیم راو اور £ ارد |ع تسلیم رس رر رکے تپ زعم 1

 کس و سم یر ٹرک شو همتی سا 7 ترور او رک ون
 دند

 ما لب یک کردار ص وسد رہ اوج یر ںیم او ا یز نارا نح یک درک بخت
 س هيجاو رص ل ار

 ب کے رخ مسا رواہ ہچکی ییا ی کو زیپ وا نیتی سا

 تر ےس ے ہر صا ۔ لی کت ا 1 روا ال ںی ر اد اپ پہ ےدر “ال لامس

 E “ut ںیہ تلک تلا ےل ے ارز روز هر رن کر کو 4

 باک تی چی رور یس سر ںیم قمت یہ یکی نہا ںی
 اس کک ا oe لک یر له هد رگ ترک و لپ

 2 تر یس روو ےس ہی ےس تحا راں اہ رکے تناسب رک

 و

 u) خشت داد ا هل



 ےن ۷ یبا رک د رس رز در کش رک هک
 رر ےس اکا کیہ کاو ا کا یش ددا ار نامی ب زات ےک یل ہد چکر پا چم
 ری مے رپ تاک ۰چ تعا دورو ےک اد پادا چر مفکر کچ الماری هی رخ رس رخ نوای دمت مرک |
 ےک یک ےس یر ےک یکے رکا ا کدر
 لس نم ودر وا عاصم د ایسے لہ ںی رشک کر ر دک یب
 را و رتیپ نه تامین یه اس نر تد یر راب یل ۔ےہ ےس
 ۱ ۔ ےس ںی یر دق ےڑرر اع ید نب ایپ

 ریپ ےک را ا یر رک اکا تے قد مه کل کرت ایر کود
 لاکر ےس صف“ حافظ سر او اہ حمص یل ےب ےس ںودد حا ر وا اول حل سا
 تیک هنر اپ اےس بج اد ی
 رم بلا چربی جم نت تی رج
 ندیم“ 7۸ہ بم ا بک نیر دام اکو
 یو اچ در رابرت الف لات مانی ام ےہ
 عن نزار سا. خوض تارک ترص ر اول ردا ےس قد اعر إم ےس کیک ںی ےل

 ۔ےس تربو اترا ےس مبا ےس تیا ا )طیب اتاق ناک چم اک آمر اوایھک
 7 اشوان تکه وش ےل ہو ںی ےس سا تاک راد ره

 ناف. رد ترم لیلا چک عمر کم لپ یک
 جم تیم لیکن نه کرج تر
 تو طب تل راک تشب تره نین ایم تیز کہ لت
 واچ کت فورد تنیس نرو مراد نپل ےن ضاینمرو اھ مر شک /
 پاک السا تا2 کرم اع لا مس سا هر لر کرے ادا نا آرد کس سست بال رک
 4>1 رگ ر



 2 : نرم

Eموم ابن یم با لو سرما رش ار یت  
 سکھ رپ دعب ےس لبنی ب سمت شر ب لک کیم ندا
 رد اسکلت ید تایلند فو ےک

 لر يا ده ياد رنک رييس
 را فا هست الاس سی سیم را تا کت تربت ۷

 i IIIA و اروا زجر ی ماس ماس ےک تام

 نی تفت قم نانی کل الس ی کد کک کبک
i Jيا انچ کره رو ا نیکو مش یک ورکی ہار کلا یب  

ofc 
 ایلمد)ةب شم )و انب نبخسم ید عیب ق ماعطاد)یسبتم گلف

 یک نم نو سلم ارد رکن درک اف ار رکی سک دب شہ

 اي سیر تک
 ےرر 7 ٤ طظ رر ابور کرگیا ے وارد اون ابیات تکی والسب حا نرو مر

 کک اورو اد رسول الس عب ےس ا ۔ اوہ بجاد عقلا رم ری ےک ماس اسے
 تو فعلا امدانر ۱ رھی ایج اب نوقف اذا لو ات خار شیک

 ال لا بک ترعح ںیم یب رام. کس )م هه 5

 والرب ےس ےک ورب لرز مکے ضرر اد اکر رکے یب بلط حج 7
 ارو الساتر سس یسک رکا یر پی کہ دیک اود رک چ ا
 قاب irs 7 دا تیز کرہ یخ ت وفا برم ےک چک وس تا

 نصر الر نیروسلت نرخ اھو متم رسوا

 پچ سوز ی مہر اوز ھا چک مل
 در لی راک ےس ےس
 ےس زر. تم

 د ا ہم ہر سس مس تی



 ی نارسکروم 1

 ر ےل ۴ر
 سس ےل

 رع ارم کک دا چمک لل را جر کے ہیک لا نت ۷اس 2
 ےس لاا ترم 1 ںی مر ور رھاب ےہ سد ی اتري 7
 ریل تير و و سا لکه را میم ہللا حیا ایم ےس ای رم ناب 7
 :داشرار ۳
 علا فصل ےزنلاب یقس اعم ومضحل انویعلاد املا تقس یف ٠ إلا
 ےس سرد صل اود ںی لولی اد ےہ بلیک ےس ےک دارا ۳
 ۔ےرہصں اٹ ںیم ںوتمرکل اد سرب بلیم لا
 فصنوررشکدو دم ےس نھ مم تیس کنگ مر خے ےن صاص چرا سم 1
 داد س ں ئا ل رفت سبب لا کتب ام نایب سران ین #

 بدتر واک عت ادقم سا لاو ناب لمص کما ےس ارون یر نک ر ارم رک برج دارم رم ا تاب ہی لر ام سا چی اطر
 ادم نب د ین اب لصف ہن مش لصالا ل ابجد اش ناک ق یم ین اما ےس نا اوہ سی /

 ۔ کی به ۱ نم تجانا نسل ف اره ناکاولات تو چرا
 هرم سن لہر ےس ںیم سا ےس یک اپ تلور و کے تسر لارسر وا تل صارد ۳
 ےس سکت اے مسرت قم صو د ین شرر اواد ہک رکےن تا 1

 تانص نادر ایپ طیب ےس بس کل اکہ لک عرش ف تنخر ں رم قر وو ےس ر7
 ہک را شن نر کن پ که طرف بکش وز قم لر 9
 تیر روش يه رپ تی سا جعلی رج رم ناصر ور 2-7 ۴

 1 نرخ کرب ئی اوس باس اء ناعاس ہس ال نا, تول اش ین ۹
 او ورا یی او ۔ ںی س 227 او ےس اب انو شرو لاد مر رو 2 ٠

 تن تو مو تر کد یو ترور ح٠ خزر تنگ را رم در ی تير رک ۲ لورم 2 لو لورپ نور لرد کا
 هر هرس نمدی کن ار شی ور رز ا

 ںیہ بات مہک تی لا یی ایک رقم 9 ید ہال ید ہے توو ی انتا ل او محال پاک ۱
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 ي ا
 ۔ ےس رک او اپ ںیم کا ساب ت نت تحب یکم مہلت مےسزضرر و

 ےس 1 رب هک یر ردا تکی صان کر اھ لک نمد جا یر و دکن نر

 سل فضیلت يا نور انور
 روا رپ کت نح تک ورد برک اض ی توز فار وافر: کاو ترت کی کرب
 واک و در یه کد ا کوب تدرس کے ارم ےڑبےی ےس یز یس
 اوپر مکر کل لا ی دکمه برنا اصتلرزا
 تب روا تدع ید اص نفر بیای نیل ا

 تار دک رکا ےک ن یبا ساز ترص هرس اچار ب یم ت روز اکا اض
 له ار اور ےس ہو ےس تروم یر ب سکی دادا یس کر یب لصعاع ےس تنحم نادر
 لسا کی د کن ا تس ارو ہہو ےس تلدو ری کں ور جزو ۱ ںوھکم ےس ین اجردا ےن نر
 ہد ںی 7 ل ضاعرآ ا ہر ےسولرو' ےس ت خرز رر والد 227 دن ترور نه

 لر یر مو رصد لس تب درز رند یر تاک
 تاک ادا تر لکه شمس سرو سا هو پچ ںی
 دراز اہررب ےس سا ےس وت فرض ںیم نہر اح او ادیہپ کن د تک ی ترک

 ارپ ںی ادب ےب لن زض سي رسید کت رم هلو
 اس سا ےہ ار ادب ےس شمس کیک اض سم لن کل اسر وال اس ظفر سرچ

 کا۷ ےہ رر رو رسی تا روا سل کسر سیل را تم لی اپ

 هک سا ین اس ره وز ںی توب رود ےس درر دا ںی یم ںیہ او
 ای سرا ی قم دا تار اد تارورض ی قت ہد رت بسے سس تر رحم بک

 ےک روا بلک هست و ںیم ترو ن کج ںیم ےب از ےس ترک

 فّلخت نم ز با جر کت غ نونا یب ےن رکی کت روزم تکی بک ھو سا لو
 ۔ ےس اں کر

 اواو نیر کروا ے ۃ زکر باصن اک ادا یزید 4( لس لار

 نک رہ ورم بار ےس ا ےک ررر کم لس نز سل ال اوس واک
 ولت ساکت رول رسا یر کرد بال کک

۳۳ 



 ۰ لا ۱ ام تر

 1 mv ا : مل
 ۱ ار ٹرک نم یر فرات لر سد
 "بج ںیم زیر ےس یر ضد ےک ندفم ےک س ب تک چهل َ
 ایک رمو لو رپ سرو سن لار هک ایر
 لر هرکی اپل ل او ےس یک کک رب
 نره بر ضمیر یر صد لک یی
 - ہح نمز کرم ےہ ےس را اپ لس ال هرات ید هتک

 ملزم یو رشک اکے تفکر هنر
 ےس تراص ےن ےہ نر کے شم لاس يک تار تک ضرر 4

 کیسے یا اح سا اپ جاو رک ضار لک کے کل وری لو بو
 لنکا یو ےس اب آے لب ےس نہر کز صاع ےک ا ےر اک شاکر لر ےس لپ

 رپ اط ےل ہں یب مانتی دز ےک طا ےگ رم درک فضا ید را
 سرت کاخ هد اميد وار وس ےک تیلگ سیم کام راھہ ۔ےس یک
 لو اب ات س ایر ےن رکرکل وضو لعاب نیک یل رس مکرم ےیل ےس ات سار

 ادارت اباد تے ےن
 ۱ ٥ ۔ےتچارکل رکررحں زمرد

 ےس نی خار ےس غل ین تن سا یدین اپ ہر عیار راد یر
۱ ۱ 

 لاک هل لا لر روا چسب لر نم ترص تلخ

 هک چنل خلخال یک وا ناب ےس یار
 نوسان ہد یر ورد تکست یر
 یر ےک تیل | رج | 7 سر بان

 ہوس اب یو کیس بار ارب سدا ہل ساری ںیم یک
 E مے

 ۰ جات نک یک رک کس یوکس ےس چه غ

 نال لر لاپ لو او ار ےک ںیم رودسر یک 9 ےس ۳ رب یی

lap 



 لو بال صف رو لر قم ام 1 لو لا اے ہامم ےکررز ار سام ا اوصو لرصحم

 شاخ او اس £ 2طي ٠ a ۳ ررر کت سرر لای تب رز | بارد سر

 - لی قو هر رطوبت لو
 سست سا لا ۷ک باضنر ام یسک یں یم راو اد یر ےس ےس رت لر رد کک مس

 ین بد اپ تب
 ۔: کک یب یھب برتر نون نم

 توپ لگن مر

 یا کتاب احا چي سرت جبر راد لن اسر کرد کي

 لار ایکن ایر ںی( لج کن رتا اک ن یز ص دیکر ر برا ےس اس ےس سفر عرضوم
 زز ٤ اردا رگ ماا روا فٹسرلول/ ماما لا ماما یی - ےک رب سهم جم حلوا کر

 نا رکے ےس لمعیس ر ےس ظن درا تح ےن ص اصلیت( کک س اد ےس کاک

 ها اپ ےک عت رر اک تم یک یوکے سرور روا ام جا تساوی

 جارتورش رگ ےک ترق ی صبت یامب یکے رن یاں سا اا لع ےس

 تا ے لای ےک ف ار ےل کا ۔ تروم ےیل ترس ار زنا عمان رود

 نه پست جان روا جم اد شل: من دل کل رر ر رو ط ےس ل رتا
 2 2 ]0 یت ال ےس جارار ےس ن سز رنک سهم بل اک سو

 رم کت جلد جات ےس نیز رند اک تام ای ھر 2 7 - 

 سر سا. اگے رٹ اند ںیم لاچرہ ہد ہچکی ار تک کا ےس ازت نزیک
 ہلکے کمی لعاب ما تیل( ٢ ازدا | ما اس 0

 رنڈی کارتن ی اکسیر قلب ادب نام یک ضن
 هک داصح میل هقح وقتی لر گلاب ری عرب مادر کس
 ىس عفو حل | نویدل او مایل ا تنفس اهن واشرا ےس ور لع یلص دار غحسروا می

 فرو رم اپ یر اکنامک تی او ےس زمعے سو تحل فض نل ب

 هل سل لس لوس هنری نور تیر راد سا اچ
: In 



 تل
 کر کی گازی چهل ویا نیک لو لان
 رو کس ےن یس زن رس ےن حر فری هو

 تو نر کر تقی ا ا۶ نفع رپ تر رس تن تک کا کراس
 ISIS لا )تب ین بسم ےئاج و 7 رازناج اداب هړپامم

 / ےک اپاما پر ی ںی ا لاکو یھب اا کح لای ےک یم و دی یر کی ۰

 ۔ ںی یر ینہ اتاپ بس یب ا
 زکر د تلک ی غی سرو ا ںی اف یی ب ناک ابر یک کی

 لر نا رر یشریز ایا ناک يل کوک سرلا رد ےس ی امر بي نو هتک
 تیز و د چ کک ر اک
 ی باب ام. ید ےشوکں وا اکر وا ۔ پس LS leg کل اپش ناتسپ
 لب یر ےس رک الع تک میس روا دال 7۸2

 رہ سسر ام اکے نر یش ےس نر سم کلک کل زلال ب ےس ن ن انک وں یتش ہد ۳
 وطن کرک لکی کس نیز بتا ل ارت ین اسد نچ رک وم تب ار اہک
 روایی ربو وو اب ےس تسر پ مکس یب ی رسا یک اب ر آو ےس
 ۲ نوت ےہ اف داشرا ت للص

 کر کاری اداریہ کا زرہ ےہ برش کے ید عش کا یس تیر
 نیز اون سک افس چین یک کک یهو سا قلم نت
 بجار کروا ےساھو 1 ج اوج س سار کے ل دا فری دروس تاک

 لر جادو کرد ںیم نیز جار ںوہب چپ ں وفود ہکرک ای ےک
 کلب کک س ل راد اوچ ر تک ا ےس یکی ن اکر یک یس بہ 1
 مانا اخ ته نفر[ ےہ ش باش ادای ےیل
 کن یزنميى لاخے نا نکے رہ ںیم جگ جاش زیر وا کج
 ۔ ںی باض رکی لان س١ یراو ایپ سا سرد آر اوادیپ ےس نکی
 ارقام قطر راک رم سس ےن ام ےس الخ

 رفت ارب
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 : ناکام

 ںی یب لبد وکی کے یک سا ےس یا تب هر عج يا
 هه صوت لاک دع نہ کردہ تاب ےس ا
 فر ےہ وف اور یس اڑ یی حر کردا جلخ ن ال کر شرور زنم

 عرض کل چون تراش را تری دیه تب

 تیام چه ما چ لار فید ص حاد ہین ب یک
 کا وکر یکن یوں یک ترد عز کو اس که بل رع نہاد وترد ےسرو رم

 لو کیی مترو ارس سن را رکن برف کی
 ۴٤۷ر ناب ےس کل ارتا یک ےس عاج ار فنرم ےس فی لا ےس ییاپ با ص

 ےہ ایک انی ںیم ےس زم لرجحن برگ ذملنگے بیت ا
 تسریع هر کدو کلر نود جلوتر هک

 < ای نر یاس رک رک رو
 : اد لر
 ها باور او اپ کن اسم شک سی هام جلب عرض ا.

 یر ین ا
 ۳ / / کم ۰

 ۱ ۶ جر کپ ادا کمر باک
 رک ا سس سرو رگ چ بو راد کر کرک

 اکو ان لن «ںوز ب ا اد ےہ ارب ےس نیم اوس ےس لرز روا نویس ھم
 اک ر تی فا تپ ۰ هر

 کا تل چسب رپ بس نو ےک ں وازم وا لر چپل چ

 لکو نوم ںیہ تا لرد سلم ایم اج اک ےک رہ اشارا چ ینصتعم
 تان دیر نک ہم سم نیر ب ںیہ سلیم ہد تاحو رپ تا + چیلر روت ما ° زا و و ےک لے رو کرک

 اکرام yc ررر“ رک زرار ورک کا f“ ایپ چپ نی کر ںیہ ہد

 دا نارد نوت ٢ ںیہ لحخندد ںایتیکو سا عرزلاو« ناتساخ لاو ۔ ںی رد
 سرت داس می عح اولا ےس اوہ رانا جل ےس ها رب تور ار لک 6 اب هل

 یہی +90022 02:00 قت ایت رف کل اجا لرل ات یہ یر ےک ا ا وشک ٠ ںیم نارکے ہ چی r جج ےک ۳ فی ےس کیا ے 7 7
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 ےل نار الم
 890200 فر روا بیا فا یی !ئاقرلارگ۸لع تب ی رپ لس سر طفل لقب ریل نور اکسل رپ رٹ ار سین هجا سیر ےن مهراب

 نی 2 ۱ رب اصل

 لب کے یم سا ہدیہ مالی مسن باش ]رام اد اپ گزر نس ا
 رر جر وولد سو کے سد و بان اپ یر بی هلاکت مک
 زم کےس نسو د ںیم دادا کے ہ عا رپ اد ہک درک اکے لنوو. رب سوم و بم اف کن زود اکا ٹو سی دام
 یخ بین لی یخ ہمت اوہ ےس نما ےن اصول ہہی سی
 ےک بت رک دیس لو فرح سیر اف لب ف رگ باش
 تا فان و نم جو اپ سا ےس سو نرو رک کت ںیم سیم
 ےک ی ر اکہ ےس ر7 ورد ما زنا مال نج س اکل ارس ےس ٹی ا٥ا نار دا
 مم باص رر یاں ب ل همسر الزر اداب قعرزے امان ارور متر وال کو لگ
 رروا۔ ےہایکر اظ اک ام براصن ںیم ےنرکر اح کرن یم اوم اےس سد ےن تیر رکے ایمر
 ےس رپ تحلص کیک سا ےہ یک (نیتاب امن یم دھوپ یکں یت یب س اتر
 صید تی ا ےس یک اکے سار مدن ترد رع ا یل ساد لب لع باصنرک

 بام روز کم قابل فا کرب رومیلوھتا ۔اگیت ذ بسا ان ےیل ےس ںودنم تر
 رپ مکس وو دادا یگ کرد مت شما سج ےہ حر ںیم یم کم کل ام مح
 ےس ککے رش رکن با کاب ےس هستی نه کم ار او پهن سکه
 حس ںییضمر ون اط ہدایزےس طا ےک الد نذر ا۷ت احا ر توتال ا 2
 طا ےس تابدرض نام کی کام رک اےک ت احا ےک رھا نب 4

 لرل نبا ےس یف کش تاب ری ےس اہد رارق هرات رایت زیر وز رزق اهدای

 ۰ ای 7 لب ےس ہلا 2گ
 سه اس اس سر ی تهی

4۸ 



 مه نر لام

۳ ۱ 
 تیمی برش کلا ارب لام رن کلم یف وم نام کے ےس رض دام روا لیپ

 ناکا یسک یر تہ اقرکےےہ رح یم . ےس ںییش یہا ت راز یاد چ کت راک
 لوریو یک کہا جان رت ایہہ ہنسا رت ا نیک
 ۱ - چ ںیہ تیبا کس ںی اا س تراک

 ایت بیا اور کر مر اواي عمو سر ڪک ارج لعاب ا وادی ےس نباتی رود

 گم لس( اهدا رح وف هی رالی نیز کرک
 ام یس لاوسم اک نک + ترول باد رآحرکت رک
 ےب رٹ راوژهسپ ۔ےاجی ر ہا رند ےس کرکے ہ فا هد اصل ےےرہر ارپ

 - ےس ںیہ یہ ردت ایر نکے یل سس ا بس یه دوم یب طب ترول
 “ةراعد ار پ جارر ءداع اکے ول روا ےس مارکس حی ین یی !راوایپ رس طی سم

 لب نهز سر تر ورا سانگ رد رپ ا احایکهداممسم اےس س ےس کت شام یک ا

 ۔ یس سید شک ی نارا ںی ابو
 ارپ کک ردا ارپ لا ۔ےہ ار بجادر شہ اسے ل ولر وتم نا

 وار س نیر آن کرس ںیم دا لگا ایپ ےب ن اا ا کا سه طب اد هک
 برش هک کبد یھب نیز یک لیا E یک اول سیب در
 دامن یر. ےس جاور کی کر پر اواریپ یک ادار ںیہ کا رک ہن یز کف قو
 نو ضیا روا هچ او رب راد ارپ وآل کت ارز ںی سا وار رپ اکا بل
 دا کرک یتا یجب ےس ی در تک ررر کس ےس صد نیر کا ۔ ےس ررکل ص اعر او ارپ ۶

 ںژزودرشکں یم تروسک ساقی کم س رم اھم سم وفود ابتدا اب فصن فصن سیم

 ۔ ات میا نام ےک سير دو یا
0 

 رو اگ رانا ء0 اکر

 کلرک گے اس یو ےس اط ےہ داس منی تحارب بج
 ہم



 2 تل
 ایرنا هات تصور نس ںیم ھم یل اس کتاب ہیرے ساو س ترابا
 ی سست کر کل وو سیارے ور تشک اوری کن ور
 رار ار واں لاھ ر تک ور واب ہو رک یر تو کسی واسه تاد ہاکی ادا
 اور جن دا ترول ےس بادل ل سی ای نا لند ترک
 هرس یر دز شے یم کس دا سه بر

 هو اس توکل ں اہ ےب فاصردا جو لم ب ماموں یی ترک و ںی

 ۳4 تراس سارا HIS ۸ ام ےس لمس: رہے ں والہ و
 رو لطمه ارت کرکے ر کاب الرو چ کے لع کی نب کس رخ
 ۔ےک ار دره ہبلاط ممے نک و )74 ینا ادانالسر دا اک راں یم یہ

 ےل تم کر اض اف ا لآ سا ےل عت ےس م التان سبا ادم ایر کو نا

 تلوکے یب ےکچیادا کت نر. ترک کر ےس ل رکو رکو الہ ےس ضخ ےس لاسو
 ریل صا کر کن یک اھل اد ںی تاخد ص ترام نرو ت قرد یر وزع
 باس نکے اج اد ٹیم ایہہ کم انمف ارپ ظ مک ادا کس ار شا و تاک

 گ ںیم لی للدم £ ےت اتر ص ےن اع ت رضح ل ب یک“ یک ر ےگ نیا تخ

 ته ایر کس ضمیر رب تروا من ناک کد اکا یت رپ لود
 ںیم ےک اپ ررر کر اا ل رص ا ۔ کد ےس تز اجا کے شہر وط یواز وا ےس ی رک

 ۱ ںیہ نرخ ےک دلا تم تک ا لک وہ حسا ترص امی کے
 ۱ ۱ ۔ ےس لا عرس خیر اد وی والا عب ےک رکن لا ےہ

 ےل ر رادار تق ساک باس کر شک ضم ارفع کے یہ پچ ری کت امی ں اہ
 یاد نرود الو روا تطاس ل ص نا اک مز تی ام تراس اد
 اں اوسو ار ادا 21 اکے ا ایی نم نصر و یردد زم کل ورورزم تراصم

 ۔ یکے سا یل ر حت
 و کک

 ۵ تک رد لک
 ۰ ۳م 2ي رک

 تس 3

 بلوز رسد نزن مد پال جن ب
 د ٤ک

 ہ۹



 باب کلا لر حا سوا تو ارم لو کت ترس ےس
 رک کره یک اب کل وصو سزارین
 ےس لا سر باکس لاس ایل او اپ ےس س ا تارک رہن رک بہ س
 لر ات کس لذا کل مجری - مان نر ل وصد ل وصح درک

 ہے کے نامے ےتالل ا ںی کی السا ہو بک رہا نایک ےس مس

 کر رم سا - اناجایکل وعصور روم ےس اتے سراب کیس س لاک

 برات رفته هدعاف آه ہت کس لا رایت ںیم قلع یلص بر لسی

 لصر ل راہے ں زا لک وک کک کک ا ےک ےہ ہہ ےس اب ہو ےک یک

 لو کرجتس ےک فال کک ۔ یت تر کل وع ےس نا یھت مم شی السار ر سا یت یترکرمئاع
 یک قم گو یک ت مع زی یالس ےس ر ولاو کک ارل ام ار ےل اصح

 ناداں وہ ےگ ت ےب ےک ت راپ ال ار ا اود لم مح است مح یکن ِ

 الل حس با ےک یردمص یف سد ںرہم ےس ترکی سکہد ہاوت ےس ل امر هک
 ماه تال ارگ سکه سا رد 7 وشل رکی ما ایا م

 یک ین ےس جا« تلخ راس ارت یر تسنیم یر اراک
 و جک سد له تاقرصل؛ ِص ۓازخرت یب ےس ںوالسم ذا روز الخ ی 4

 نار ا باک ف سری دبا ضافت یت یک ںی لکل ا راجت ییا لرد کیک
 ںی

 رم اک نم ےس ایس ایکل وصو ل وصح ب ےس کسر تاسف یاس
 رج رکا ےل ا ےس( ھر il تمر کک السار دا کرب 7

 لومو ر وتحل ےس یاب رفت کی دسر ال ور
 ۳ - ارج سس جاخ را «بسنا رب

 ( يہ ص را بالا

 تک اوس کت را وہ تلل قالسا نااس ۱ ےس صاغ

 ل سا اا کل وصور خد یک ںیم چ لاس ل وصح د یل اد شکیب د ے نا
 اب لول میر نا که آه کتب اماکن ورا
 N تک ا و

۹۰ 



 نیلم
 7 7ہ

 ےک لا سرما سک ےن پرکھ اف بکر ار
 هری ترس لا ےیل ترا ہ چن کیک لر وک نا طور نام ےس لو سا الر رص 7 ےل وم یگ ےس لوک ےہ

 ۷ تب اسلم تراجم یک ا دوا اھ امال ںی ل وح کمتر عمر رب چک لک اف مانا وکر کب ےک
 نر ےک رور کام نم لو علل تاک
 مي کام جرات طب نکس جا ےی نو یر سرفه تل ید راک صد هی لر کرک نبش و ا لوک ا یی ےس ورک ام سر یکتا ءس ن لار ی نی ال دان بال جاسک رو ترا سن رک 2

 0 - 0, ی یوم اے ںی کک ع بی تقو سا پا ایک اب رگ رنت] ی لر لرصد ود ےرشاع ےس را یک اسلم سرو را مرد ی ی لا ےک لرد 4 0002 ےس ل دکر تک تر ےہ ںیم لم الا بن لر مرا
1 2 

 ےس تراسل له تس ارد ےس ت رطح ےن یک یخرکے رپ مزلعمے  دلاطم ےک بت سیلی. تیر تدرس کرت یب لوپ تیام بد ا ي جام تسمه یذل ۱ فضرذح | لا اند ار بارش کا ےس تر ۔ یس کت ب ےب ےاع دایک پاس یک نوع از یبو ںی دارن نکی لا نر عع ا ا تر تار رات ایپ دا رھپ ںیم تسر غ لر کت رک اکیا حر عن اگه لر سلاو لا ی اردا یک لک ارا ےک تز و یا
(ıs 27رک انس ای رب هکر ات قلع اکے کرام ےس ےن سک ان اد ہوش نہر تساورد کپ ےل وا: ا تک اعص ےن بے اج یک لو نے نا وع تر اہ ساروا ےس ید تا کک ےن سیم  

 سم نا و ترک صد ےس لد زاب نار کل وہں ار اع ےس ئی ۳

 جرم باک

۱٩۱ 



 ۶ ۸ ے ۲ تل ۲

 نر کر رک رس اپ دعا
۱ ۰ 
 کر سد یک تے 9

 ررر ےہ آہ لب ےک تراک ں ی تلک الس ار باکس اار غ ت کک نیت ام

 ر چ نایک اک کر جت یو نرم نورکت لک اردا
 rl هد ت بب لم آی رر شش ےس ںورااچ ںیم ےنا ز ےک اپ ا

 02 هتل قراطلا لی ےسانب اں کا ۳ 9 7
 لس TAR در رر ںی ےۓےارز درج رکے جت ےس ر یراع شل ےسسے رک

 ۸۷ کر راس بت ب ےس یل اف ےس و من وه
 تب همین ره ار وکر چ ساب تیر سید ای پاپ اگ اھ
 را ےس ا۶ نر جل صا یک سا دو ےس ید ہک لاب تا نس رو ےک ںی

 دا سل نخ سو ساب رسا یوزر تیبا
 ۔ اکے ا انب یم لاطم باک کردا

 لر سندرم ا نتف سملا بع ہر نااوف ق ۷ے ہر شرا ر
 سرکےس فالخخا سش سا اب نر نیر ات تارل شیپ رکں ولو هرات ما
 ےراوامپ برم نم وس اله ںیم تب طبع - ےس ےس سک: نا ٢ے رن
 ر لات رص راد ا یل ورک( یے اہک تارا کار چر دا دا 7 4
 گمرکی هر لطمه حس سورن هر تا رو
 اورو کسی باسر پس ےس ر اڑ کادو لکت راک لھ نک

 مرارا لے رپ بال  ے ےس u IE تالا ںی تابع ناکد
 بم هست رک, نوار 5ک
 ٍ تک 2 رےہ بلک ےہ عطسه کر اک ارد هرس
 اچ نزلات ام ا !u ۔ورکد ت ولم اردا درک زد اتم تک

 اساس « تاب ایم قلا وت ےر یب یس کان انا حیا لات ٤ لر )
 بردا یر لع تاکی کل وات راس ل کز ی ام اردا ید املا ترام

9۲ 



 نر لام
 میل اب ہر رس ےک ےس ترب تیا کب لگنا ےس ا ےرترے پل تیآرب س تا یدال تر رک لب رھپ ےڈ مت

 ۔ے یب رپ ابذ ردا ےس اہ رتب نورکا کیس ام زر[ اما ء طب یک اھطسش و ید لر ل وفم کلب لح ۷ے
 ۔ وراد فرما ںی تار ری لا طم تفسیر تاک طراوت کوک ان من ںیہ فی ںی افر ارکی ر رکی ا تیادا شما هر کوی جادو کر دڈ ںی اد فو او یار اداس کے ہ یب بساط ۷ < رب هه هنگ لاو سس ےن یب یر لو کج بک هه تک تیاد رد ضد ی لاک رز روا ےس مدنا هرو کریک سی رد حشر کا نوا تب رر ا د کا ےب نر کاسیو کیر ا ل لر رسا ےس نب تب سا یاب ےہ لاوس اج نراس کد نایک

 تر ۲ کھ توس فسا روا اوج اں ی 7 2 ء نر یلص اروا کب
 یس خس ا ےن معنای ره ے تط یر یک یک تپ ےک رہ
 ےک او یب روا 77 لار رور یک ے سا. الی فر
 ےس ک١ ےس مت و لعل یر اروم بن رسید سراب ےک
 قفس رز( هعض تیرطکض کسدز ریل کد اکیا

 یکم کک ایڈ ےن پر سس« بلک آقا ککے سا مکا ہک
 یک وہ ل افر حب ےس سا ۔ےس قر صرب کے یارو ا ےیہ اے رکھا لام ادا انا
 :ابارف ےک سب دعب ےک سا سی نالی ا ےنم سم ےس لر سر

 ی طظ نع ناکام هرس ارد

 لی تی نرو هو قرص ایا بس
 اب هد کے سنن تزاعا کس ما یہ ےس اسم ککے ارم فو سا

 ےک یا تم تیا ا یکن رخ کد ناک کہو ییہ ل صار ورد /سلاورک لا
 ےک غ ره نع ناکأم درمل ار دخ ترص ا فسا ما ٹا حراش

۱۳ 



 2 نر
1-7 

 رام اتش کل رد lı اعر ر و ہر سکی نری لا نا

ہ راکش وو کت راوروا بتا صم بجت قو سروہ
 ۔و

 س مر

 کے یک یب یردس رد ریت ہے تر تکبر کب طس ےن لا
  Isهو ۲

 ۸ھ( پ09
  rیک گوی راه هد دد ص نل ! Jےک

 ارے اچ العار ل ای ۷ ا کسو ےک رص اوب یر بلر کرد ا تام رج
 همسرم يه تاع ر۶ سرا لرم دن هو - سکه تاج هر س یوم

 تک سے ہی ےہ سرچ روا سس ا بساط یخ الا کل ال
 کروا ےس ےک هدف تعنام کت رہا یہ شپ ےس ایک بب لطم اک رایی
 لو صبر یا لا د ۔ ےہ یر ںی مرمت یک ار دروس شا اسکا ںیم هک

 رپ به هی اصل کس تی ںیم قابسو قایس سیم ںاہی ۔ےص
 ہم ےل
 سیم تمت الا ی تاارج

  0 07 1ھر دال هی رپ ےن

 نیو سم سا لپ هی زور یاسر کرج سب تو ےس نا

 ےس نیر ا ریقو ٹر ےسج یاد ےس یکجا ۔ےہ نی اھ امت ش اب هر قر مدت ےک
  2اار نے نا ںی ںی کا یر سیر و ۳ مک سو 5ً

  ۳دل اجاره تن ب

 افکت ری لر صد وز سس قاطی 2سال لاک تپ تب

 انار وا اوس یخ ےہ پو ہو و ارم ےس ر لوک هلک پر کک ب ارذخ اک رخ وا اھکر نئ
 u) ترور هل

۹۲ 



 هرس تار اھ سیہ سنا اھ ای تووہ تاشو مر سکه تاب ی ررر ام ریشم الب ےس ید سا ےس ای ری ےب تم ےسرلر نا یف اہ ھی نیک مر بابا سرد نان رک اہک اھ ےن ال مم دوا یخ ےن یے الر نب ےل ےس یر ہد رسا ںیم ےس 2 ی تو رک اهر بک | سن ورا رم نیر ہپ نر 2 یم 2 ںی تھک f چک وپ تزل کت ای لا ےک یکن ل اکر ےک ا ۳ تاروزع یر 7 ید فرص ںی دال جج ےک یراوری رر داس اوم چیر وکاھ ھم 7 7 س 2 بروز هر دا برر لا چ رمی ک ولد ا کرو و ٹو 2 ت ۷م 7

 .ج ارز یر یم مال یل ےس ںولو نم قوذ اک از ےک ناک ا
 مم انس نت اخ

 لول اک قا ور یارک حب ۔ے زبان لات ےس ےس نر شو نا 7 شتر تم ناض ی لااقل و هی کسر آل ام 70 نیک ا ہے ا کک سیل لو و ےس رک ما بارم شک ڑ ان زروا ےس وی کک ےک ےس او راف روا تخرب لکا رک وعو وتش کا رکھی ق وطنم ںںاھبامے رن ۱۔2 اھٹا زبان سنت رپ یں شجن کلا ملا مے اکر او

 روا زط دبا ں وک بک ادم تری کں وک جس ید فکر درک و کال نقض تم یار ل کاک او سار و تیکت ی ار سے زیر ای سزا وک یش زوی نم شا کنز اس رپ ںیم ور تف دک خریدار
 فالخ ےس یس ا کے رک اس ےک ل س ۱ ملاطم کن ئور وا ٢اک کب سہ

 هکر تن یے کد لاک E ره تر
 حاب ےک اہے ں رکو وپ نہں ی ید ںیم ںی ے لا اد کام اکرم
 ایراد نا درس ی ےک راس کن ا 5اکتو سن سنا ب

۹۵ 



 ۳ ےس راپ ےڑپف اخول وب ںی لاکو عارلا ے صوور رد ردداکن ا۷ لم اک

 رر ورک کف نیا کک رس وت نوری اےک ی رایو رو ی کلر بس
 5ا2 ںی کت دا E EYNA rsd رس
 رہورع ر لک تا ناطیغلا تاوطخ او بت رل ےل یا نایت رک یہ ن اعر عار رر

 2 ےس ند یی شر قم کے ہے یورپ لن اطبخ ای درزف ماگ ور لک

 ناو لحال ا داس ےس لر از ہدرکل الع کتا ناخن اس ےس ہہوا نیکےس

 ی اچ سات پخ بصب د لی ےس تا ےس
 کی رخ ضد نیز نی رددت ےہ ر لا ریپ روز ۔ےہ یت

 ۱ و ۔ےس یس ادا ترس. چیزی رک

 هنر راس لب تا وکر کرکے داع وای سز اروح
 لر رک آب حس مان لاش ا پخ ری کن عی س اار جمع
 لایا یرومط ضد رک یوکے بار

 یر کاک رل ےک لاک ےس کل الع ےل ےریم ےن وزن س 2

 کی یک نیر کرا کن سکس یم نیک ےس ںیہ ل صاع نح

 : ےس کج رطس رم تبار ا
 رک اکے نرم اوم ےس سا جب ےس کل الع زر ما خار

 هک مر پر یکن کلی یل ےہ ںی
 سا ںیم یز رسانی و ترم طوری روس

 هه هی هست تفکر دا تگ ماز فیشن لہ ےک وج پر ےک
 روکا یک الع ںیہ اوریا کد تک اود ل الع فط یم ایڈ ب
 هرس توری ی |
 ی تم ارت ر ۔ےس تک 7

 ۷٣٢ صا زا ےس هم
1 



 نار م
 هناب مس
cC رم کا یب تا تا لیمو نر رگ یک توز رو تمار الع کک سر ملکی ےب یا اہک ر ےن سر عون سار ےک 2 تب برده هست اف یکے روم موش درک را و تیقا یوم 
۱ 

 ۔ےلو ےس شیر کپ کسب کن نک رک نا پا ردا ےک تست تا راس تف مپ ¢ ناب ےک اھ ےک ملک یکم الس رز. یاد او لا رس “رش کا ایٹم
 ے ر ماد ےک ت : ںی تنا ںی ر برش ما نفع
 , ںیم ایڈ نیم ند رب ظفاع یم نرم

 ۔ ےہ ںی عت رکی سا رانا یک ےس ارب ےس فر اھت 7 اوردر ا یک
 ںی تاز یوو تزف لدی ات یب تاللا دا

 هرم تر ترس تی کھ هرم یم کک مرح یھ نا
 لیزر راو نکس دا روکا ب میا لترا ےس لوا رے
 2ج لپ غلبه ما کا انار دا چ مق مادا ج

 + نسل رو ها ترضح
 ںیہ توککم ع جاب مان سال رد مت عکاس

 روا ےس ٹک Li AS اک سز ا که[ سپری لا ےس زھئامن
 کک سو لعن لسی زد رن یت ا ۔ےہ تفلعس 1ےس ںیم تاف را نو

 کتا سا داش ما سکه سی ساز تب کم و ل نر
 فرم یکے دوش دا چالا ےس کس وع نشا سا کے ناک
 ےرکت یاورے نام ےک عراشرکس ا ہد رے سا تبث مع لاع

 طق رز ۔ ںی ہر ابتا ےس مکے راش ای سہ

1۹4 



 ۶ ٍ ۱ نا تالا

 ل لنت  ںو تال چ ںی لس رود میام
 لا ناز 3 ے ساو ج نی ار هک ودرس وہ تاجر انہ ےس کن
 سر دا ںیہ نا تاب سو درب یک لا ےس او جادررںن :راگلل مل۷ تین

 ۔ ےس رگ

 ہبلاطم لر لپ
 مع ول بلای یت نند ےس ماکت شکنی <
 ےہ ںورولاکن ےہ کر لت ارد ےس ران رز ےل ہوا روارت ھو ک6 هر

 4 لزوم سر تل ار یک ادا اب لورن سم ژن وو ۔ےہ ایک اور کر وفا ےس نوک

 یاد یک سیا مس وم ےک ےس رکا پس ےک وہ یم سیم ٹیپ نیک ہوا
 ےک دا فرحان او لادحر کب یسک یب - و مع ءوھتر وا ےس وہم جورنود عملہ حرط

 لوہا ب سرر کا س ںی بی ےک ہوا 27 ا ای رک ےس ںی ناری ےہ سب

 مایا ار ر چاک تیر تک سبد
 وز لر 1 رپ لک دخ ےس اوربا رک حر رپ ےک یمن ,I سر اے بج

 ناو ور سره لیاقت قو
 جس یم کٹر وا نا اں رو رز لوو 7 رب شرک

 ۔ے لب ےس اش ینو ےل ےک کے س وعن ج اون ١ض امت نسب ےل یکن عم

 جیم سو بله کسبه چه هک ستم مظفر دن
 مل ےک اینجلس خندداد ند نجد ملا جدخ ین ےک کوز ار لود

 تب هرز و اشرف مورد ےک یر اوسر وای رار اب لوگ یک ںیم ےس

 “ب لرراج نا-سٍ سا ےب با ید دب وردا ےک واٹ وار لوک

 زوم« نرم ما چ کن ایہ ہک اچ ںی تیا ی ترا رم

 ما توا ےل

 ا عا ب چ ی چن ت ت چ ہے .- 5 پ0



 ھچک دس ××
 هرکس نو ی و کیک دا

 ری ضد لو لنکس م ل ed ۔ ےہ ایک کس کے سرلا ےس ںیم لورا نار

 کے سور کل چپ ب للو یر لو درک جنس هتل وند
 و يا پچ اد تور یک کپ کرکے کاکا کد اار پ تح کے رد
 لر مد ی هرس ین کا ورک رک
 بلطم ےس ایک راع ار رک قحن وا ےن نول شم کمه رور تط کا٢ا تد 4

 ےب ےس ر فا لا نخ در کت قاب س یار رو یک ا تپ آپس
 سرو ی لند نیر ترک له درک شیپ لو یک سا ماس
 قوس علل هست سیلاب رس اپ - ےس نکس امس کک
 تم 7تت ا ھا من. چیه لی
۶ 

 ےس یب ےس رگ 22
 لا ںیم سیکھ و ےس ںیہ ےس کوا ںیہ سش وو ےس ںیم ٹزوا وا رکدردا ۸

 ےس ںیم ٹیپ لر لو نکرد ساد ا۶ک ےس ی نا لوھ یو س
 اےس صحت ات ام اد مکی دوام سا ےس اغ بجھ ت طا تفو سا تاک سی رہ

 تر 7 می یک کسی زد ڑف اهن اگر نکلا
 اک رواہ قم ےس کک کسان صح ورم وستم. ےس جد یخ تارک

 ںوفود ںامی و عو کس ا وے بسط رک کد ار لاو لاب تس رم ایذ طس
 م تک ارپ ی یک سود ردا ںیم ودعب نوشبن راتو شمیم ںیم ین رو
 بکر اس هاو رز وام سهم چو نيم ار هم
 تسر ی ےن رو روا کسنا نایب لو ل کرا این ےس سا شالج . 6

 اے ےن ضخ سکے رھی اکہ کن امہ لاسر غروال ط بکن رر و واب ےک سرب
 NETE هم ر

 چشمک ساب تیم کلر 0

۱۹۹ 



 دو مشروب تر

 مر مس کردید و شنوایی رد یں یم ےہ گا ٹروار کے رر بم
 7 6 سر

 تکان کج مسن کی تاک
 ےس و یاو ترک ل لک رر طا ےن اردا چ اکی اھت ر وزب ار لک کا ےن ا

 رونق اچ - در ددا اعداد اهواز الات ایم کار کت ای

 لرم ےس ےن اب ےک لک س تاک عر کا Le ےک سار دار لالع
 رک سا ےن سلام وار ۴ اے ا( Lig 227 ضا e ارکروا ےس

 9 ای ےہ ایکن ام کت یل کو ےن نک ےس او ار حل از وینا
 ۔ے رس

 ۱ نره بو
 شرم عر فب سانا لیل بزک ت نل نیرتش | نه نف چاه
 رم ا ےس اما ن ادو کرل ےل ارد | ےس ا ناہا ٹریک رم نوک ادوار

 تیتر کت ابر نا کاپ کیس لامر تر بج یس بط ےک
 فر ےس سہ نرکن را هرز تسیرض نور یگیرک
 کے ا | نام بر دا سرا فون طاق د ۲ هال, لر انار وس نم ری ےس

 ای ورک یی ےس ود مرسی لام سال اب ےس مار او اوم اد اں الف
 یز ناک کذب چی اط رکھ رار ےس ضخ ےیل قحا ران من ےس

 ۱ سر < ھے

 ES نا یز کیک یا یم سیم ران کے ایڈ سو رش ادبعس
 - مور ایس اکن د للہ یاب ارد اج مل اھت تن نام لرد ار راس رب

 لس لر بهر را ترول وار اھت کرک
 ی که ور پاس طرز بوس بیم نم لو ناگوار
 یر ولا یم بق انکا بان ییہ مد رک ےس یا عزا تی کس اردا ع نب
 گام نررالدا کدھر ما ترس مم ےیل اب تبیاور بابا ۔ یکے لاک

 انن اب ےس لورو ہہ کک اغراب عطا تری کک کم رر یم نو ؛ کک اپ
 ا

۲ 



 2 نس لم
 ری تفت کت عود بیات سقم نا
 ھم تگ ان (رار اسکے نر اردا یا اک سا اب ل اڑب نیپاس جار چپ ہ یکم یھی ہک نک

۱ 

 باش یر هاش لا را ۔ےس ےس رکو مز یب راسا ب | ردا راد رک ج ا عل رم مت کپ ںی توکل ےس سک

 ین کر اف کروا ےہ حرم ےس پو ںیم
 اب اخه کادو مه نر ہرارہش ےس و کروا کس سا
 اعم رک لر دار یت کردا ےس لہ ےک ےک ن اردا ےک کر ار
 لرم یر ےک ر اکر واطاباء تا۷ ل یخ نا 2 ینا ےل ویا ےک
 ) م۷ نیضرم ران ید تنگ
 ےک کے کہ را رکود بل اوتر اھخ سیم مشن ورب

 ۔ےہا لم زن را ردا ےہ تالف سر ت الا - نو لرد ا١ روا ت الب
 عقد  هچ ایما اں ایم تسرہف یکں وف جن ورم انب ںیہن لر 07 ےس نر کد کي لا باحصا ۔رارپ رد ۳7 اباجص طلا « یر لا باعا راپ ماعم تامر پک ب ت کک رب لد ےک لا لک
 I ay ےس یس دل ان مس رسا کز
 لب ۷ سرو )بهتر و کب افا ولو ےک ولاد اجب ۱ را

 رپ دارد یا ربط پسرها تست نوت تام و را
 - ہے تاجر نر

 ارور و الع لس رود شرر ی ا لہ تو م < تال «یرتلارذ مہ و اےس نر نر ویک میرج ا

 ت ےس ےک



 نیس مم
 1 مرا

 اد کی ا وز ساب تپه لات واع یا ےک ب وک اا
 ےہ رم ںی پر بک شش ار وک رزخو سوا اض نحل تسر وا س جسم فیت

 رخ سا < سیار نم بر نکنم یر ص تے کب کم ارگ
 ربع انا اکل این سا تک اےس تبن ےہ زازا ےل بولر کلوپ

 ۔وہ ںی ل وراتب ےس لتر شنا

 راے یکن پی ںی کا کی بارک تک یم ایٹ کک لہ
 ۱ ا ۔ اھ ا مج ماورد ںی تلاع یک

 ہار ںی نا یکے تی تمام یا ےہ عن نان فرررزا چرزخر

 ر یکن وا کیتن ا ہدالع ےک ی کد و اتوا دذا ا کد ت نر ات اھ
 ج م ۔ ےک اولد د ردا

 رم 29 می
 یش مال کر ان مرد رھا

 سم« ھا 2م 7 ی

 مل سج ساف
0 .1 ۰ 
 رزا ټر د یرلاوو

 لرد 7 رم الاوز

 2 ۲ ہا

 بل ۳ رو

 2 ۳ ٹرفٹل

 کلہ طرد ےک کیپ رک زن ۂردتتس ا یاس ل
 رتبه مسلسل اسفند ساق را

 1 اح بس ےک ابا ترحل اکا ترک اد اد باب ےل اتیا رایو

 کس نر سیف سفر فر. سرچ طم ےس کوب اک
 ورک مات تن یم زار ورکر کے تیا تاور یی اوا

 ایک فط رو ار عو ےن سار ککت بس ںیہ. تقدس ماخ ےس
 رہ و خاک )حس

r 



 مت نا لام
ae ۰رود ام بست کرک لب« اڑ ےس بس اکل اف لار ۔ےتک ےہ د  

 بس نی هست یفازع ۔اھت نما ہد سیا انی زعرور لیہ پسر اھت یم فط
ERلا ں رز کور بیو ںاین ابر ت۔ ےب ےئاج ےک اھ شاپ نا ۔ےت اد  

 ۔ ںیک لام
 کا قام کس رکنی سب رپ تب بب “ھیہرادور یر تب ںیہ برر 1 ص و م 0

 رپ سا ںیم برف ا اتا « ںی تلر رخن ں اہ ب ےل ےس ایکت ال قع س ںورباع
 ۔ یکے ترک ھ سم یس 3 1 میرم ما



 سسس رف ٠ نیھس
 ج

LEE 
 شجر کنیز مو و هری
 نوع الو ابدی طضا سهیل واک وا

E 
 ا اممم وحش هات امج ول او بلا نو قا

 رم رد طور
 جوس رر لو نب نا اھ نوخ لانا

 و مک 2 و ہو یک

 2 ے

 9 2 روم

 رور 2 71

 رسم سا ےہ یک ساب هرم ره ےس ناپ

 را یک ار سارا یی کر

 ہیشالبی کت شوگر شاپ نوش ای سر ادرمرکے سس از

 اپ سا برکه کر یب ہد یہ



 نس لم
2 

 رور م کی روک کرب 207
 ےنر کر د جسکے تروزم مز روا رر د ارنا ر صحت اک ا

 ےک لرو را "ےس نار الا ےہ بیتا وپ الا
 یا یک کیدا تسد بیخ کن
 ین تر لو ۲م لری ہد لا 77ص

 می تسو سی ارب یک لوازم وہ کرک
 رب هی رد رز نکا
 درس نا پر رب زهر حک
 سس لار دا چاق عید باراک
 ا ےس یمن الاو ےل باغ اک

 تارشا
 ہت یونتس ماس اوہ ہم سہ نص ہے جنس. ےہ لرعفمر ا ےس یک حک

۳۰۵ 



 ناسا

 ںی وسا یک رد ےہ سارا تب زاها کن سر - چو ما
 عترت -« « تیهل شر اغ اب ۔ م «لصکرابط ب ۔ « تیبا ۱.
 لر ں نی یخ فردا کر یل + بوش رخ
 ےب یا ںی اج لک م لسا ےک سض ۔ ےہ ایان لاحتسر سج یہ ےس بس
 لات هی کهن سالم ترط گاف ےس تح الرو ار کک ےس نوور شب
 عسل نسر ےل ےک ب س کک ت راغب وک ےس تام م اع اطا ںی بنزرت

 لاس ںیم یل اجر چہ ےس مالا ںی لوک ی کن مار کت شرت
 نیل. ےہ رہ ل اھت ور یهو ناو ےس لعن ت رمی ار ںی
 ی ںی ت سا تم عمان کن: ساکت

 یل اذح لع هقددط) تمرکز چرت تله
 هزار هم 7 ۔ ےہ لئی ضام ےس لالا ےطا ۔ اس در لیک

 رک ا عقاب لب زور تفکر تک بم تك
 کیسی اروا اجے نرم لاس ےس کور لس رم « ےک لا

 ار ب لا ام روز تیک اپ کد هفس ور کت ےہ یکدم

 درز ی کود ی مطرح ےک
 ترورطرارطض ارد ا بس لر ینها حس رژ ا 1 7 ۔ےٛ لایا و ترش

 روم ۱ -چسزغا ییکاکت روزت نرذاق یاس, ساب لمتفا باہ ےس

 تن نم ےک س ا ےس ایالت ےب کر لک اب لب هیچ جک ی
 لص ترق لک ؛ تف بد یار :ےر ب ںی ےک ی ڑی ا ردا

 لس هم سفر ا ل رک سہ ےہ یف روا ےس یم میم سا

 گور ل امج ےسر اصل ءرنص « قد اینم ےن - ساب هرابر لوس

 یں زنود تشيد دا تکل اھت 2 بیگی برگ عن ےس یررءابں اد

 کس ار

۳۹ 



 مت نر
 تار کسی سیر

 رپ تلخ نت برف کوک
 7 رے ےن نسلی ا یا تجھ دل ال یو ویب نے اس
 رک ےر یا لاپ کا کب ل تالا ےک یر
 رکن ورق مناسب ےس اس کر رک به روی قد هی کا و ےس مرد گریم لک لول ماد مک کا ےس ناز رب اید
 هر بک | با ویک ب للو لعاب لع ل ےرک
 1 با رپ یم تانیہ لک ی چ کرک برضن )وی زاباوت مر کت کل ول ارب جبہ ےن ککے ۳ مت اک ۱سال کر ما یا ضعار ستم ميل تایر که اسرگن ابو نایس ےس دل ۔ز بت ور رن کر یا روا تشکر + نر هراز لیپ ے وم ہد ی رک میم بت چ تارے اا ی چو ےض رزق مامرا رل یی پت کت اہ کک ےن ںونم اکے ید تکنیک شد وھصقتمےےس سا ۔ںییھت ما ات السا ےب ترک
 ر مب عحرضرم ےک تارحم السا کیس ایر کٹ یب ےس سا عام اککت ایکن ا ےس رکو یب ےہ انکی نہ سا لام اک توا لا دو نصر ںی یر رنک ور رقم کن نا تب کک رتبه سنت اب گی کن نور نو دا س ںی یم مکا تق ییز هلال لا زن روم ےس برەد
 - بن ابرو تپل رپ یسااضر ریت. یب ھم اشک

 اذن تاب ی رکں یت یم سا ےس کس اب ےک یم ید جر کے یار کے نا پ ٤۔۹
 شما نی امکانات را
 دا ار ےک ےک اچ نر یپ سا ہک بم اکم تک یھ ور 3 ےس یک شاپ
 ےن یے ل ورز لاج نح یل ؛ ںیہ ےئارو بحاص ہا تز ح۔ ےس نار الاد تک برتر الاد ےک امہ دایز ےس تر عذرا زیاد صقم اک سار وار ںیم تلامی کوہ نج ھپ

۳. 



 ما ` ناسالم
 کپ یر یک چ الب یدک لو تی سر. <چ مال ہے ںی نا سر رسو

 ےک امدا تدا لی ۶ یب یت لب زہد با یا ما رت
 مل تیل نیلع تعرح یل ۔ ےس کرزی م نا رس جدت من ومن ق
 ےہ ےہ رو سا نرو تنه

 تک کی ایک جای بم تی سرکه کد تاب با سلامت
 نیر وع الا تط ںی ی ا ؟ چا وچ ناب تسشعو تعامل ناب
 / لاپ عر ےس ںوروف اح کت سر 7 نرخ نیا اع ؛ ےس ار اما اھم اک یم
 ربوده لک 7 سش ےک یا ا ںی رک ا ےب سا ار ماعد تعب
 رنز ںومما سم ےک سر رو ا ےہ ایہ اطار ےک ی آں ی نور یا ےس لولا ادد ارپ
 ےک نار نیک چرا ر رہ سن ر ی داپ یب رم ںی لکا غل ارج کا درک
 م یر ا ریو ب ب کوس تا ارتش مچ ات رک لر امی سب لصر-هچ قره ںی مع تستر منش کن اسد ]ام
 بر اس هک تب سیب را روت یہ ییااوتممم ۔ےہ تاب دم یی
 ای ےس نام کر لو ہیلع نوولص۔س رخ رومن لس هم سر تیل ورم سار کد کرم ام

 بم توت مری ار مچ کبد تعاضر یاس
 رنات ےس ترحو تسرب اےک الا تقی چس تار هک اب چي
 رم ےس ںی کر کس 2 رات ن ور اپ نام چ راد جا
 ا تے سا ےس ا ل علت ار ےس بنام قروه نو تارا لات

 Yg تيم نا ےس روش ایل ورد 4 Id ار ہو ےہ ار مم ی ناب

I Ik eیمن از ہو ےس راک اینا و ی ںی ود چیلر کی کک ۷ کبد زن کا مر تب  : 

 2 ٹی ےن وج سیرت ناف ارال ارمش لک رو هد کر اا ا
E ۰ 7 

Aا ع تا  



 3 نام
 تا

 وپ ےس م۱۶ ےس اھکم مد ھچ ۶ز الف ےک یکم ںی ما لک الخ نا م رپ ما ا نا اب زار چپ پیتر ےس ٹرک اتو رک پاک اپ تر پ توک ادد "مرے i زیبا. نیل لات اعرب سیم یھب ارب تق کم امردا

 لس نر کتی وسایل کاکی رم توز
 سارک سایر مار لادع طب اض اول الس روکتا ھلس وم اردا ےن شر ر 4
 تان فسا نم که ست اگر تی رمز د تم ام ایک رام ریو هد تا
 یی تو تل باکس f نک یک رل وات ےیل اد یت
 صرع تیپ اپ تاک بیبر ہت ی تک ددا یرنع عبر لوح اذه رها سرچ نی من ی ترک E irs ۷ زی ارس ا ےس یل یو رک چت مب ب لطرف یس یہ ا
 - نرفته کسی مبنی ےہ نکا

 طناب نا نگ تدرو ےس بل اکہ یب ۲اب ےک کر سلم
 ور سس تست تعلیم مات« تراکم نصب یر مع برس نیک رک نئ کنی رک ساددا پس تاعدا شو لک ںی بلط ضلع
 نم یم ال کین بدلہ ۔ںیط ما پرچ ترم اتم رک شاب گر لی رو سل رک تر تھکن من: یم ا ےس آں اپر

 ہے رام رکا تار السا ۔ےس مر زکام تار مالا سم زا

 هم ےھت تم ےک و رکن زی اب شا
aےک سا ایکہ لام اکی لو رپ قوم شل سس نور مچ دا اید رت تنامردا تلافی کما رب ال رس تا 2 ا چک سا فسا شر ۔ ےہ سم ام دا یب رر  

۳۹ 



 اپ تورا مهد کرک عباد ات دچ دل ارذ
 رز هر روس “ها هر و هد هام ته و تمل رطبا ےک ملسا کاج

 لم رک واب ںی نر لعن لیکر کرکت یل لس رجاس ےسر این ںیہ 0 ےس اس

 هستن اجر ضم کت اببط۔ ںیم للع ہد سب تابیطرجی نعم ںیم تابیطدایمن یرطذ
 ار ر مخا ا س ںیہ مص کے ترب ںیہ تارتا رور دا ںی اک اکا کوب
 کا ترب تا شا ےب لگتی ۔ تگ اب ا سه لع محمد تایم رد
 ربا ےک تشدد ا نازم ہں رعب هو سرا رام حس تاب ۔ ںی تحاضد یک

 لورا رپ ہد سلب هک ادم < تانیج لړ ناروا نج تح لذنع وا زی

 : لو شکر د ازم ےن ےس رب تحلو ناز ےن انا دوا تلبس جام

 1 1 ارد لراس م کدو لک باس ا ۔ ےس یم طب اص لصصا اکف ریڈ تلححس یم مال

 رایاد تردا یکن د رپ ت ھجسدح کرک کں کا زم ںیم ان کن ایکس یسخ لحشم ای لس
 ےب رپ بیر بز کو ک۔ ےہ با قز روا تبرر توانن م تاو 27

 ےس انزال اے م ق س اک کے س کوب ٹیک رازی کرک کری لک
 اے یب تسر ر رپ یر سدد یا نرمی کلهر رپ کم
 وه هما هرز سر تلخ تابع لس - ےس ہر
 یمن هو رو هل ار نکال ل اخ رکو کی کا ببر نسل وب بم یار
 ۔ےہ تاب

 ما ل ص۷س

 تی عصر کت البته تب نب سا
 لانا یم ےراپ ےس تلح کلر سا ارد ساب ی ور یس
 ۷ے با یکے رانش ںیم ےس ےس جت ےٹرکم ار کس تر وا ےہ بی وو ےل

 ی نده ما ثیل ہد احد ہیک سا ین حب

 تی ٹن نصر سو لس نا ںیہ تحاور تل نر
 ا اخ روا ےس نارد ۱ بطر و ی وزارت کت اط کرن نکل را
 دا سر ۔ےہ یم اد روق ٹر اےس دای ےک ظن اپ ےرانر

 رو هر تل یا مارکت ار اوتاورم درد یر ندا
 a تک را یک وک

٢۲۰ 



 2 نارا

 چ ل یک ےک ںی لاس ےن ی کیک اک
 ۱ ورو 7 ارب ر یب ۲ هتک نا رج یم مال ےرنز دہ فرص کوزہ

 رت کش الا تم اف یک انیس جریر سا
 ۔ ےس یلزعم بشاس کرن ےس یہود وا کام ا یب لانا نکیل ںی یش

 راز کسر پ تلح با ہدرک اب ےن رق کت فان تو سا سنے رم

 ومر تایر جم عرب تیر ل ی ےک نی سراب

 ردو سز ماما سک یز ےک کرم ےہ ترورش کت عد ںیم ںونوس ےک لی
 پرے ا برک ار سر ایک و و رپ کپ دک زر یان بب ںی نن

 - لودر( بکن هک
 - ميل ی لاعم ےس یف ہت آد ورت عاج اوب ا ہیک
 اپن اکر تپ یسک یم سر ںیم کک اپ ےک و ام ھما ید ا اج دبا دل ےب رر
 ادراک دار ہ نام لایخ لا مس ام ہکے ہا اپ یم س ا ۔ تاب ںی واع ےل رز
 رکے سسر ےہ ماع کورد | ےس ید رم توس را ب عاص ی ورو ار نما ایک

 ۳ تر
 رکن یشن ١ تع سی1 یم سسا ۔ ےتاھکوکس سار لد ےن کی کی مطر ع ال لع
 و رفت و رسد سر تل کت اجرک عل تام میک جم یس یر

 ر شو ورزش وک رپ کاپ ب ےک ت کار لیک ن ےک یک ورکا ا یک اتتا فیل هر
 من رم تام هنر ا- یم یک یل م ت نب هرروس ےس امر نس ٛاب نی شا ر

 بک زم اکے ہدوس هرم اس از هد لک نک ےس کد ہیلع

 ا ی کک کل تر لیدر یعاط لع ےسر نر واک ںی لک
 ٗیِرادعب۔ یارک ت فعابد ےسا ۔ یل ورشا لاک عين دوز ےن درس ال ں م لصفر یہ ر وار ار ک

 - الاب زی
 ےک و و و 98 2

 وج یب ےک میا جر توا
 کر لب هد ی ۔ےس کی کان لیس ون یک ںیم سیم ہرا سروس ۔ارہ ایک
 ےہ شہ ہک یہ حا کک جینی ےہ ا نے با ےس ےن رس

۳ 7 



 رم نبال

 ILL اراپ ےس ےس نرو یکے ا مر کار رم ےہ یشا ۵ 11 با

 چرے اھم پاتو ی وب شب تے
 " ای کرام یک سک اب حرام ارز

“ ترد ل رن ای ۔ ےس ر لطس دلم هری دا تی ریس ۱
 7 ای

 ا مر شب با هم کپي

 صنف ےس کہ دیش جرم ہناف ےڑرز رہ ےرتخیشف لاو

 بر[ هرس هیچ تاب تست اره هه سنگر روا سیم

 “لاک کک اد واک تالاب یارماتی راپ توز در نکو کے سم

ر رپ عت كا نج کب بار اب. عام کر عب ےس ت خاو
 زر ل

 ےس نا ع اغلا ںیم لام یکے ا ےل ا ےس سج ورن ےک آر تاذل کک رش

سا ےہ تما منع شرا بس لغ ایرو ٤ ےس و عمر
 اگےۓہر 

 رفا ےک اھہ سیم تاب رپ بم ساب کت و کے لر

 چ یکتا یر خاک یس یک ضو کن ارپ ماکسیما وری

 ترور و

 ریز یر لا می ےک ضلع گدبم ناف داعالو غرب ره طض نم رتی آت
 ےڑ تل امفا ے تدا یکن ع نل الس ےک ے سرع اتے ناز إ ۶۰ ےل اَمنا با ےس

 کلهر و لی هر تر لو رک نبض کرک
 ےس سا کوجک ص نح وکر اک سه بسط یورو تاع رپ ںالفر ل سن تم

 ضرر نیک ےہ رسل اعلم یب ےس ایک ناچ یک رز در ا کے اپر
 کمرہ ے اےس رح یاد ادا و لو رک تہ اچ یکم ار ےک مس ا نس ینا

 الکریم چیر بی قاو یسک اس کس وطن ناب هم آه کس سنا ار
 تورو ارم ۔ یہ گرو تنا ہکے ہارڈ کے ھا ہرق اےس رپ مار یس ست
 ڑی ےس تب سر ےن نیلے رسد اکہ ےس رض تردرنھردا ےس رف کاب رگ
 م تامی زم. ےہ ا مربع فود شنا. چارلی کک
 = ٹیسٹ ٹی سے سس سس



 مت نار ال

 کز جو فرمربب تلوح کے رورنم کے ہ لاج نا ہت افلاک رپ ددا لص
 تب سا. ما جو یکے مر یہ یخ ات الا دل لول
 راضرار کی سکب رک سن ساب - سید کس لطف سرو ریچس تاب سرقت نیا
 نیو پرسی لنعف ےک ار ردا ےہ مارح تاذل ہی سرک ابلومیو کا ار ردا یر

 یا ےک نب ےس اے رکو کے نویس اکہ لار کرب نرو نا سو بم

 ےک ررر اک ا تکا ازا ےہ ہہ 7

 کزن ارض حامد رکے ین لر لماحم ےکرر زم مکے س سار سم لا کر یہ فیر
 لس اه تام ےس تیرہ ںی نشر کس ا ۔ےیی ای لاردا یو ہرا یب رله سرم

 وب بس کرک ظا ہدرب سم تی قوی رازن ۲ تس ار ی السا ںیم گا ام یس ل ع
 قرضہ اھل عی اف سم تالاعماع ۳ اسم رو اراز ےک اعر

 وزرا تالخرہےس وشام اع تس ابر ںیم تالاع صنف کے اھ کک تغلب رک
 ۔ےہ سر تدحخام تیبکق وقت ازاد ١

 یم کر لازا رر رض ہد ہک یہ لنا رس انب کل ومی ناوک ساب دستي ۱
 ےک یہا وس نی لر نفر لام ےس تیلکی را رل تمنا ےہرادا یر اورایک

 ےس ناروا گ ر وادم اروا ت یک ا ےل ےک ےس ایک سرع اوا ق لخت ہو فرو

 00 و و ۔ کے مے کن کین لن اصعے فےروہپ
 رادار لش "لول نیرو تب ترور دارم زا چنین ذخایر

 ۔ےس یر کیم ےسساپ ود ریز یا 1

 تکاب
 / نا رپ کک روا اک یر رہاہے اد e ہے لولد ولد دا

 ا ےس یک ےس ست 34 72 نسل خم ار لرد ںام ۔ھتیی درک

 هم ی چکا چ لک دا و ید شک کو ؛ ےن وو تس وپ
 ۰ ر ر ری کا یر یہ نعل ےس تئوری وک ر ہواور پس وزی نا

َ 

7 ۰ 

۲۱ 



 نرو چله درج د ند گل ہت سےس رر رپ

 ی ای عروب یری بک
 ی امر کان وک ںی لاک

re Iz,لنز ما نج سیم ےس ڈرے رک و  

 چ اکا کوکی راد ےک نئ ےس نق داصو تند احوللان اوت اوقات

 ۱۷ تبار لنگ( ی ےک کیم ےک ےس ں ولد م ۱٢٣ تاں اہہ تما رس

 کک ےس یب ما اور تی لج دوسری ود ےس مکرم تب

 چاو اتا ںی ےک ےک رپ ۔ےس ںیم کود ےس براک شپ ںاہس لخت
 فن لر نم سقف علم محال لس عمل حنا لک

 -احولن اخ ی لوس اب اوت اخ لق و موتسل

 نم هیچ نت لی هتل رب نت راس ےن یک
 "ست رک ا رپ پایلو وے دوم ےس ےہ لذ اےک تارک

 وصل تار فر پر رک
 ےک سا تا بل ۱۷۰ تمدن روس دعب ےک سا

حر تابطرهبلع امحاوداج نیزلانممسلم
 مهل تل

 بک ۰ ار یک تب نا ےب ےہ جو ال اں ا ےل رادو ضط

 ۔ ںیھتل الع لیس رجم درا
 اہک اک ی هی کز ام ےل نخ نا طبی ابا

اس رک لع یا ردا یر رک مکن
 گالرو ی لک رویش کل ا رکن 

ه ن اروا ل نت مهمضخسرمه ایزج
 7 قصر ےل سا تہح اں ورون ام ه

 نار

 سک هنر ما جے ار بک ےس ور لیک اپ ا یک یت تلعی لاک یم

 کات رز راض ےن فر لا تي دلم بر تل

 لالا تو هل هل
 س



 ل رہ

 ( مب! راح ر توبہ جم خير تک ن زات ید یکم دکل تن گچ کرم داد رپ کراس چرب ےہ ےس تر خز کک: تحاب وہ ےہ نار ںی ہں ا ےک الجب کرک لا یوا ےک لا ہو رکاب لا تم ںی گرا ےہ دوا ےک رپ یک اےس نوا ےک در ےس سر لپ نو رپ بس هوره او چیر ایڑنئا ےس رپ کیم ۔ےہ کی اب یس یم o رپ ےس مدد مە۔م تیادباداجا ) رب ۔ ےس الاد تاک ےس سکول ےن قراالاد ےۓاھک و لوس | طس ںیم کرک اکے ٹی یا کو اھ یم لعل dli رپ اڑاھپ ےن لوردنردوکس او مربا اھکے رس کک گری روا لری 31 027 کر 9L ےس لم یک ےس یر یم نوار دا ۱ عرب سعي سر u ترس یر ایا کن رپ تیم کد نو
 ر راو کک

 ھم لب E اعایکدت ےس یاس وک ار کرس یک اش حرم سا سی
 ۔ ےسرمانر ا ام رام دو نر. ست رقابت لک یر تایر کت او دا

 رکے ہک صت ےن بنا ما ری تک خنفلن ےہ یکے س رمی یم تی
 . ار سر ںیم برا ا ےہ یس ےس سود ناز لاو رخ
 ۱ < لصم ی ت سسر وا راک لل ورزلاجئ ا ںِگ تارذ +

 نان اے واب تسر ل اب ہو رد اں ےب سل وا نج لب لر اہ ہو ترا /
 : ےس یم رابسا ۔ےس ام لاہ ےک ہور وفض وک ی

۳۵ 



 ۲ مم
 نسل

 اپ

 هل کنکور < هو کم ور نسخ تاج
 گرگ ور اج نارتھ نا ںیہ کیک ناپ کن بن 2 کد بت

 کا ےک ےک ہت هو ین فا ےس ار هریک ترور يه ۱

 هک که و هلو اےس ارب تس رک ل ابد کر کک کردا ےب

 لاب ہور وا ںی ےب ےس دا کہا ل اپ ےس سا ےن یک کر ومشردا ےہ گا ےی
 اکل رخال کن اردا 7 اهل تشک لا مکے کپ ےب ےک اوبد ریہ

 (۸ ٥آ تاو بب رار . ۔ںیہ کیا کارو
 ےک ےک بک رہ زا ہور ام ےس رر ےہ کن اھت وک داود رک ٰیشور سر

 ےن رم نار تع ا ےن ارد ادنی هو لکی ےب

(ûگر وفا  

 اکر یخ فنا یس ںی رتب دوم ےن کرکے کرک پن ر
rd۷م همییب رانی زج کد خنک رگ سیری  

 کتب کاک بهم هک نیر شو کر اکر ا هک
 طب سا هراس تا اد ےس تداغب یھ ںیم آفر ا ےہ درج کیک یم تلرآ

 دوار ورتب تح کک کیم اکر فام نر سکہ جز رپ تل کن کج ان
 هک ترمس حرطی سما ۔ےہ اکر خام نی اوت تن ورک” اعر شک ای ےس انزج روح نک
 قارچ قاره یمن تفت نر نا
 توع کوہ کس یل خرک رچ ددا ستاد هشت ریدر ای
 یہسگ'ےڑر الگ ں وزام ن لات ی عجررا نور لو ارپ ںدرنب ےب کیل ہو کے س یو یک

 زن خا لن ادا ےس واب ےس بام کاخ 7ک رکن آف دوخ بج ےن تا

 ںیم تروا و مچ ایکت رورضعیکں یف اک اوور نوری ت ےہ کوہ ںیم شاداب یک
 “تناصروا جج او لک ا ہطاوم رکن لام سنا ہد کوہ ديبل اب بلاط ےس تا

 یی یک ی دره دا ب کد تلع لس اهدا لر ےس ام کزن اھ یل / 7 “رک

 کل علد سکت افنوا اس بجٹ ا حرم ۔ ھجر کے الفا داض ےسر بل خد لصب ںی رت

 ار نوک یل امت ت حک کہ ےس یارک یس او کور یکے امسا یی ید زا ا
 ت < ج4ص

 یت



 ۶ سس ےہ
 گی عباس تیپ روط هک ازم ےس مو یکد اف یئالخا ےک و ےس لعل ےب یس

(dı۱ ۱ ۔ ںیعکی رار  

 ؟ ی يه نا هر یه کج اکتبر لب کل اوس
 لرد الاط لا 7 یم ي تواعلرو ADL ےساد اض روس ے ناۋا بابا کس ۱

 3 تل یا سا نم را ی ٤ کرا اورا کرار سار )۳ 32 ۳ هدف نادر

 ماد دامح نیل | لع کے تہکر دا یکے لک! اپ تستی سا
 ردا ضیا دوب ترص ر کپ )مر مز لعم ےس سر یل ےہ [رےنە ا اب
 ےہ ر ووا ترم ںی راد برب رپ 2ا ہد روا ےرٹرد ما ی الو ار تسریع تم 71

 نصاب چنل لخت نت ماه کن رفع
 e یک ب وخ تا ےی

 کراچی ا ی لک ےس ترب ناب ںیم نکے نا یک ات شلا
 EMF یل ورن رد روا ں کہ رپ ر 2گ ان رکا بج کوہ ر ںی تیر

 ۔ ےک ں ید ی مهد بس ا ںی تب

 - کرام اکی اب ےب یش یم یم ےس ر اورو کٹ یر اصا ےک نر ن سران چک تر

 یر
 کمد یبا براک ےک نا پارت رل دک پا داوو بے ا 9۱

 رویت ےہ یس کس وفدد ںیم سا ۔ ےس ںیم لاو ےک باز اہ سا ےس ںیم روا الو

 < کک زاد د ںی کی وامپ نایک کر رور نر ناخن ری تراک
 یدو ب ےک تح اد یراس ساراس اج نرم: دوہ یم انشا ںیم بطانم ٹرک یم لصا
 روا هچ- اما نر سل نون اتو هرکی د ات کن ا بر آه رکب سن میک

 اضل رع ےس س از خا نون فردا ےس اض تگ کی الاسا ن مم ےن نو رد ۱

 تار ترک نوش هد صل سا ےس ودو تر ین کشی ےس
 ےہ لام رکے کم پیک شو ےس سر ۔ یہ اج نہ روز مر ل صز زظ ےن ات 7

 ؛ ےب ار کرم یا ےس کب نو ترب ےن سا - آر ںاض لف / تر سر نی 4
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 هراب ۰ نر

 ی اکسل ای اک ی د ان ای ا بج
 تارا رک ار [/ںیمم ںویکب اذعر تے

 7 سر منا گے یو اھ کاج ل بازم ےس ںوجمرکے جج ذ ےب کرکے س سا کل ےسغ



 نا ل

 و تر اس کیر لوس
 یا بک ید
 کف نوک ن فاسد
 ہت رسل از ن لا )نشا
 نیم اول وا مولف فلا یھ ولید لک
 ملا اندی نیر

 رنو اب نونو نا اتیا یارب کل
 ع ص99 و ل

 ي نوللعی مهرب یهو

 زا تردمیل کد گم
 لات تم رپ کد دار اب کم

 72 مج

 هی گپ سنج ان کک یھم ےن گول نک رط ا
۳۹ 



 رس لر ص١ مز اب ازت ےک کن اا

 چرا ب تعا ےس ےک پس شرر یک رای

 es !ترسرت مدد اوچ چک یر د د ناک رر تہ

 دا نر ترم هر هکر

 سو بره تیاپ رک سر پدرم > یکی او

 نا کی بد تدامش کت اج سا سد رک شب ارد ےیل ہک

 نا پید ےم یس اوکہ ارگ س نا رک یب ے ایکن کل درزی

 زیور کلا دز نیز نخ نا ک

 پت رخ جردا ےہ بیگ کت ایام ےس ںیہ یک

 ےک بشین وقتی سود ہد دا کس بن

0 
 کت حس بو تن قو و

r> 



 نرم

 ے اہمیت وپ کک یک 3 قسم لوک تار دا یب نفع تم ات پا یش ےن ےک ابرو ا سم تک سالی د ک رکو یک 2 وہ ترم ستم و ہاوس اماں ر یاب یکن نک و لمس تاب ہور یک سرا کر که سا هال نسل را فور هک رک بو رم ےس سیون نت
 ےس لاڈر ےساح ریتم ۔ لی ریدر کاش لوح عم
 گرمی رو شرم کس ۱ ۳ ےل لک ارک سا ےک 14
 ںی ےس نود یرعتوا مال - ورغو وله رد !ی له ,ازه تی اب
 راہ ےنمےھک سا ۔ ےہ بت رکن عت اک راضم ےس لدع نودرجل ۔ےی رخ
 ۔ ےس ی رباب ںیہ کہ د کم ےک ے یل سال دعوکف اص - ٹانک

 ی اک رجم ےس ےک ی راک دن

 ےل صام ےل سار کر ل پسرا کک ۔ھچسات مرک ےس اعرب نادری کک لنت داس کاپ چ ددا توک ر کار ہد ےہ یرزگ سپس نا
 نے اپ کے سا درک شپ رم ہووے کلاس ات سنتر کس سای ۳

 درا ےک ا ییا ماد پا ےہ دا کک ر اھا یر یک کپ و رک جام لوک هرچه من ارد کوما اس e ۶ ر موم و ۰ 2 م 2 ز
 ےرطوروا ےہاد بارہ سب لام اک نل رفع سے نا ےن“ هجا لورم با

dyارگ رک تیم 7 ا یکے ی ےک یل رب روا کر اکطلخ ینپا کے ی ا ابر دا ےس او ی  
 ادوار دمو تیشرت ےس ےن لہر کی ید جیره باب کش دا
 ناک صح ےس نار لہ ںیم یر یہا تیت لارو تدعم دگر ہود رکے او مانا

 ےس اگ یر ساروا ےس یل ش ںی کوک یم الم ےن ںرزما ۔ےس رت کر

YY 



۲( 

 ۱ a تفت هلو گرچه بل اتم لار نر
 کوکو کس ہد لسی تیک ارش ںی نکے کن اشر لار نوا ےہ ںیہ
 لپ سا ید ارض کے رل بک ےل بل یار هه تیبصحر دا تجاط

 ۔ ےہ
 لک سل کا قبال و درو تو صود اب صد

 منا نرم

 تم لر لرک رب ورا نیز ۰ ناما ےک ت ررر ےس ےل ےک ادا
 هم تو ا تیر لیلا 7 اےک ار وا نانا حط ا سرک تر ب ۷
 لری سکا رک سکه لا لگن رک تقصیر ی تن
 رس ل کارکن اناا کسایی یک رابغ یک چیک زمرو ل
 تورش زمو ازجہز طر اش ور یب ےکی اندر یر چپس تاتو لکی رسد د حل ں ٣ے اہ
 ۔ےک زی نج یکوکں یم ات فاصتا ور - ی مور وبا رن شب کک ناروا مین

 اروا ےہ اعر ت رر رک تامرلخ ی رکا کپ یس تسرد یی / یي ںی | ںولدر ے نزلا

 < هل صعود زر تب ک
 "لب اس ےک تحاضوروا لدل وقاد ں وود نا نر. یادم لگ 5ت هو

 ٠ چی لک
 مف دوار پا ےہ ذوا تراک ر ات ملاک کک کد کول ہی ۔ ۴

 ےس نارا یہ الٹی کا یمن ں کول نا جرط سل ےل هتل ریسک

 هنر ںیم عموکر ہت تر کہ اپ نص کم اہ باد ابرار 1« نو زد
 ا نر ور سس ا اےس عمر رک بنی ادص نکا ایک لرلای
 ٤ سارا f لل لید ےب بالا ۔و شپ للورد ادض ل ا ہری ےک

 ےس لارتاد ل اما ز اکرم امت کہے س رم ا رل اس هشدار رت قرار

 الات راک بدن هک س راب مل رل د ارم یب لولد کود بج ید کر
 ریسک کهن ارگ دا« هی
 اد لر رسد یو سک وکرم ما کیک جست که جی
 رس ور سو هسش منم نر ند یب لیس ےک تر یٹ کروا عالطا را
 تی هنر هو سس تی حب

۳۳۲ 



 < الاپ

 ره چبر قر بلا ےج قت باب فت سر رر رعب ج قی ناک

 تر ساره روک یس سس حال یھب تامل وت کرس مم
 حس تیر زار اک ادب ےک سايز لک دار راک
 روا ین رک کر منا کا تمایز
 نشر هست و مزار که دير ا 1 ےنید
 بر سرود - چراغ سنوات سر هی عقاش ےک نسارکل وا اوہ مب ۷ل اعف اں

 هلو تا طب ضرر تل رپ سر یر تمل
 فن کش ضامن بت کز نود ساب یاری
 ۔ اھت مر که سیم

 گم کک سا انید ذکی روف ےس تحلص سکے س تردقو ہعرودابب مرگ کوک ڈک ب
 شہ یر ریت وم یم یس یم
 ےس اھ و نین وقفے سر سے نیت 1 رک روا لوقا نر اص ےل طسوس 07 جے یش 7 1

 “ڈا نرکروا ےہ ہری دنیپ ےسا تا شراره ار فعل درب
 اود ا یہ یر یک لدا کت البد ما ناد حب فر ےن بے ہا ےن

 یوم رو ضر ھم یر وار تعهد دا تک اہے ل رلاو ےہ یز ٹالغں م

 سینا امت د جد نم موم تد رت وم ترور ارج

 رر ا کرک حزم کا دم لپ طناز داد

 ۔ ںی یک زما روک ںی یہ انک اراپ یکی یی وکی س تہ ٹل
 ےن مر روا e توس 9 رر کت الا 2 ار

 DILI اد راد احمر ده سم هل ارس هک

 - دز تایم میک

 ۱ بارہ اردو ا اوراس
 تیس 1 اردد کدام د ریپ ی یب تحال اشا اد کاوی اب
 ی اک گریز لوس کر لک جت ےل طخ عطس اردا

 ب۳٣



 ۶۶ یه تیم ےہ راسم

 شادی نادرا کایہ ویک درک اض رکے ربط اوہ رت کنز
 ورک دف اهر ےک رکا ےل اف سکه سر اخو بردار شو رب

 هد در سل اواد لاعف ارب و صنم پیا کرب ےس لان اولاد ےک ور راس

 لم ام ض حج ام ا لب نخ فصل رز ابید تع ت م روا یک کر

 زر تنی ج کاش موا تاکی لعل ا ںی وف لی ہے ےس
 ےک وود کالب رہو ترت ناد کرک وہا یر اباذر مس وپ عز

 ررر کاو فلات ی اکر کبد ےک ئز نیا ے ےس کر کدی ر
 4 لعاب بکن لک تع کز نا

 کر دزی کرک وک اتو راے نک لنت ارتکاب ےک
 كوبل د N A لا اوت ل ارش سي زمرد که تر یه

 ادد لد ید ںیم ںونادیم ین اعورد یدامم نکل ناس اطنم فنخم اش و جزوات

 کے ایر یر نیکی ب بک بس ےس بس ناتار نر الاو ےنککس کر اتو بسر وا

 ساک ان را بل - صد ترقه ما روم ار ےب

 انارو سز ای کت الحا ابد ککے یروزماامایاپ سٹ ملاعر عو گس ا قماسےسر ود

 ہین بارز رنک دیر مه اش دوبد لابیزجل ضد کجا اس ایم

 اظ والا شما ۔ںویرد نوک یل اح ؛ فن ںیم جن اکا سا ےس اف ار ا

 - چ لاک نالب اک لد نایات یک ن املی غارب رد ارہدنپرک
 گور وب بک ب سرکش انکم از سلا تخام کاش تان مضر تارک ی

 نا لب تلخ رقیه تیمی ضرر )ات بیک پره
 کیک ت ار تر شما اروا تخسر اض وا ےس رپ
 کلا یب صاف ریا ےب ام ناوم ےل را ےک کرکت انا خادش رد

 ا تماس نانی کشد ی لم کش عوق اردو وداد ےک یھت
 روپ دابر واول صع شورا ار لار ات

 سو غده

۳۳۹ 



 ل رسد
 سس راپ

 کاٹے ف مر بج کرشمہ ےب ما ےن نیک شو ےس رم ياد توب لس ارد

 رب یم اےک ت رد رر س اول وپ ل ب کر نایک دا یگ رور ےب
 سنت رس هو حیدر ای عارضه سطل لپ هر ۳ رک کک لت اب

 لباب امرا تل ال سرا ےس نرم یک سا ںیم ےس رک 6 رک وب تم هو لار
 لی ںیہ لب کس یا کم اکی سک 2 فرکانس
 ےک یل زورا تاک با لم کیلی د روکے نامی کوک ی لیدی ارا چت رت ارو بیرم
 دو کا کاتا ےن لو رشک کر شور یب لک ب چپ السر یے کنارہ
 ےہ ار ارم ا مانا یب ےک اپدد ےک باع ےکارف

 راد یک سیر
 رکا کب ےس چب شرک دا سا کدھر ا ےل =|
 رس رک رموز او رک روپ د د ناک چ
 لوس یک وک رکات تیرا رک س قوتابی دو رکا چ ل او ید ددا ید تتت
 لا کل مک ےس وک سا ہک و نقتتے بے سی کا
 جی هاش ی نایب مکه ماش ودف تط کی کے رکاب تچ اغراب

 ران مال تیاچ وار بس حب سگ ان تیبا تر سا
 روضه سا جم نکس هکر ساعی اف اف« یک
 برکه رز کم کافر تر تلف هی دز سا یس
 تالار شف رند جرم کنه سام نرم تر ار آلات أرک
 رپ لر سر اہک لا لب تان مان انجل اگه را ےس مع رفع
 الا منع سم یر پلاس ی مقرر رد مع نسخ یک
 ج۰ ۔ اھ لک یکدکے یل سر ومن جی دوا اک کم

 ب ےس کرا نر لوت سر قرات هد اب ےل ور
 ےس اےس لوح کن کام ای اب ان اما تورو تند

 ل هد ساس ضرر ترریم فر روع نا ےس اناا 07
 سک
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 ره ۱ . . * ۰. ارس مع
 مها 4

 ےس رہ هد اب تیپ هستش لر ہہ
 کسب بلال سرب تیشرت نیل کی لاب اض ر دا ںی ےتسرک تگ لوک

 تما ال سرد یبا ےس تبضم کیسا ترک بک یف ان مکے تی
 نر ےن تردخ طس یکے یہ یک بماذع بسا بسه شرت دمی هدر دا شب تیک
 ہرا ےک ےک اس داوس کرک را تاب ںی کہ کا ی و ادا یکایک
 سونی را گی قد تاپ درد فک ساو میا ود رہ لشد چکر هک
 ہرا ر لس اکے کچ م کت یوا تارت کی سا ید کر تا شا "کیسا تام
 مست یش ںیم اد نا سرا ارش بر ل.چ قمر رنو قلت کت اب
 ا راکت یخ یا یک داو یخو باع لاتا ردا لس ل اسوار رر تر کل ال تما ےس

 نکا تب مرکب سا اخه همتا تله
 رص لاند / رر رانا ےک حب“ ماپ ںی اب و و یمسا دوس ی رام ها

 هزار بم بد ترس کب اترا ی بطب
 اطلس فقه نا سرب ارو ا فاع نمک بع مہ ںیہ داشرا لسصا

 اس رک پل لم آوکپ فکر ےنا قے ہ رب بلطم ےس ایک
 ادا لور ےہ رکنا نک ی سا تکاب هکر ضس ارم تو اش یک لعل رک

 4 ۷ت لحد یرارب که سل عزم تشلزور ےس کمار داف

 کز ترخو رد بردا پسرا کیر بج انک ساک الرا ےک لار الف سيم
 ےہ تماطع کے وہ ہری سپ ںی بانج کس تو لاغر سر له
 کت رام کر شکے ایر دا یت تیشمرکےہ رب یم لالوتسر سا طمافو

 ج کے

 ال نا وفود امن لاف اک ل رر7 نر ر لا طی کا

 لانے تین وا س ںی زتو مرا رکن ایر ےک ور - و ب
 رال غلو ےس راز ب با سلم لے نی نانا ۔ے یکم ید یراذا کل

 تان نکس تروصقو نیا لپ هرکی رد اس فدا

 ت ے تارا اهل
 ا ا رےہ ا ر

۳۳۹ 



 ا 3 ۱ نصر
 ضس جال ات شی دیر و دا i lS چه لوا ۳
 هقارت رک 6 تفنگ رخ
 گر هد لر ےک داد قد بس با ترت لا ضر کد حدی
 رمز سیم تا اہ یک اندر رد لپ تار طب

 نرل کرا ںیم تلودضو تیاہ
 رکس سا ےس نل ا ںیہ ےب ےک ت الضو تمام نان نلف ںی

 ےسروز ےس تبیشم هو رک سهم ری کلا کا اتر ااادا شب ںیم زارا تاک

 یخ ممکن که ور کر قاره دور ےن تال چا ےک
 ےن مارک روا یارک امیر ود کینہ ےک تم ید ہک یک نیک بے

 ست نگر یر ک1 درک ارد یر لو کی افیم سا اہ ہد کچ اد ینا
 ساکن وتش ید ید رک جب پ سرکل وز ےک دربار کلا د عی اند ےک تیپ
 ےک تسل لایت زسا اتد ان ریو کیک حا ںی سا کس ان عرف نایب ور تسار ری رول
 کر زره ردا ےس ےک سر ہد ایس ںیم تفس کی ا یس ضا
 ترک ا نکن ات الا یا دو زص ہور رپ ب تیر لا ںیم کے نان اکا ےس
 نم ویلف اش یم ےس ادرک کردا لوو تجر رے تیما کی سکے ےردز ہکے سه
 “تو ا ےہ ہری هو ےس هدر ی جرات «ضکلف ماش نمو

 - هب هرز ار
 ےہ داپ لک ںی ورا اک چک ار لا قرض
 له هردو هد ےسر ہر ےس سرد ا چسب روا نوزاد

 اک لس ی ےس ںی نوک ل ےک قو نے راکھ روا قالخ و لاا تیس تردتک
 دوا ترک لا هچس تبار گب سرو جسد هو ےک

 اھل لات ساجو تامل ہ باش هد رپ باوا طح۔ ےس یداھ ماتم
 کے ےس تین تدرق لک | بس هی رگ تل تام روا فلا

۳۳ 



 ا ناکا
 ا
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 ےس تطاسو ایٹ ادریس ےہ تعقام کس ورد سار ہکپس ھم تیشم کزن ک
ری ترسارءار ےس رایقخرد هرارا هل لر جاش. سای

 تل را 2رط سا ل

 ور ایی لس اد ب لع سان نوی ل ےس رک
 قوم تلارع یخ اکے اناج انکے مع امر یل ضر امت ا کے یہ یم ضم کے نرس

 ےنرک اے لاع ۂتقیضت سب ےن بر. ہت فئار انم کر کے سرک شپ رفع 7 2ل لوک
 O س نرس ےک نر ا لک روم

 الرا اور ںی لورو لت لح اکے اخطار صلی سم کد ما رک 2
ْ٘' 72 ۰ 

 - لو کاپ ےس لر کوا ےس سس اب ےہ خلاب تج با ۔ ںی کد اور

 هارو ن اکی د تو الت بس رب کرد هرکه 0-۲

 کر تا ٹک رول نا ببرد | نم لپ نا برتر 6 | رس

 رب و کرد هد روا تک ں یم نرم ترار دوا ےک دک ا اب وب

 تک سس رب اچ ار اکر ا اع اکی ت لد نی ںی ےن رر راہے
 لاد ریدر کا نکی ر کے ایہ روم اوایل ساس اا کدال درک س د رک
 رایدد کک كی رب بایقسل که رو یر چت ی اک ورکی ن ےل اھت

 ارپ کک اروا یر سد ناک ارپ تاب کل دہ اوت کاج م ےک کھ یک بجا
 ہک اروا چ ںی نکی کت وب سفر لکا نصح ری بلطم هر ک
 هد دلش تراش پله قره لکه شر ارم ےن کر زہ
 نام لا ترور ار لاک رس لب کوب طور تورصر ی لی برگه گر رک

 “لا1 تحصرو ا کارا ترص کے ل نیم ےس کہ الم اکل وہا اوکیک کںفود نے

 ٹوک اول س یارک رل ا وع کیون درک کے ہری ان ۔ ےک ےک ر بو
 هچ او داشرارمب کس | .چابر مک شم دعا شب نفر قو کت او ورک

 تب ےب ین ذل کس و 1 7 مھعمدھثکدلن ا اودھش نا

 ماوس ےک

 اس۰ »سس

FA 



 تہ”
Nsی سه یا ہک یس کنار تره رصد ی هنر لار کی هک ناب ناصرا نے نا ےن ں ای مری ین رو نکت اب رد یو کتاب ین تراکم رقم تارات رعب ےہ ا ۔ ےہ ںی ترار لی و اتار ردو ا ترا لک بلک مک ترک دکل و نرگس ار مولمرکنئادد ا 7 هر. ور سگی ں کو نج ےس ںیم اکے یب فرص ا لکه رک نا تبل ا پار رے تراہشر کاک س یر اب کل و بلط هم لا تراک نا گروب کا ےک نا ٹرجس ا ےس نت ر کمی کن گہ ین تراش ھر کے س ما اک ادرک مما نر  
 متر لو اونا کس رود لال روش 1 اع ےس ن یم ف اصوا ےک اھ نا صا رز '

 5 نره رگ کں ولرہش ےک س وک ا ےک

۳۳۹ 



 ےک ۱ ن
 22 rp 2 ےس دو

 یارک یت ول امليعکر مرحام لئااولاعتلق
 5 مت مور ےہ

 قالما نكد الؤااولتقت الو احل سلا ولایت

 رهط م جاوا بغت کو مهالو رڪ رت ن

 حا کر امج ییا تلاوات کو نکا راھ

 لیلارفواو هل هلی یت حا ی یاب کاوی
 2 مص ج رم ص9 ظ ہک 2 22 ه رم کان * ہ٦ 7.22 2 رحم

 لا ذلو اهعسو )اسف فح ال طوصقلا نیمی
 ھر صو ا رر م و یب یھب ھر وی م

 ملصو لذ اوفوا بلا یوعپ و یب شاذ ناول وال لاَ

 رو م و و 7 ے ١ ےہ وں ہہو مر طض مر

 ًامقتسم اروا هنو هک نوک هب
 مک مس آه ره رو 2 ب

 مہ 2ک مر رر 7 ۲ق ۱

 : تن نوع توکل عل اب مکمضو لد

 نامناسب ورک ار سنا ور ےک ٹا ےک
۳۳۰ 



 نالا

 کش مو درک
 یلنالو غب اروا ور کک ول کیر خاب ےک نر لادردا ورک

 یک ار وا سم یش یورک چپ درک یک لف ارنا ےس

 يک مز بره کلا ایم ےبروا
 لا )مرا کرک لضرکؤا یک |-لد#

 ےک بو ی - ےل اب کک

 کمتر روم اکے سر یوا و مے کت یو ںیہن
 برم رتبت کک ان برف لا
 تانا اروا ںی لر اندا ا ےہ نیب کر شر زس نپل ہدرک

 برروی مرا را تر کس سر 9

 0 07 کتا

 نا درکار اب ےس ایکن ایپ د ہک اس ےس ڈرو ب

 هم

 ¢ ہرای



 4 نرالا

 ریو لک کیک
 هدر لاو کود روا و سم سا اسدی

 تک تاب ور رس ار کد

 ار کری کف

 طب هکر ره رد تم ےس حج یھت رد سہ[ قت
 لرش ےب ےک نسا ورم ی < ام ایمب فرح کم ام نیکن از کے بہ ےب بلع اہ یت بم لب
 ابر ںی ےک کت حفر نعم ےک س جمے انب ےس رولع ہک ہ یکے کر صتےن اھ عصا ۔ ال روپ

 رز یب ناد چاپ اوت ات وي رت ےہ توعد کرت اترو مات ںی
 حلق رد رب تسد بم عم ےک ا چر وص اہل این باب ۔ ک الما ۔ے
 کمد سب ےک س لاک شات ۔ ےس یک نک ترص ایس عل ا

 ناف لری جک بس اکی یک نص زال ےس ور ےک س اروا ںی ےک نا ب

 ےڑم و ناز ار ےل رو سک ار تو (ے سا ےس یدر کور ترین

 یب تیک تل ۷. چاپ ی راکت رگ تک قالا راس ےک تحس روا

 کرج ی لا ےس نعناع ےک سا. تیلکلررصم < فورم رام عج ںی یم
 وب تو جر سم سیتیوں وہ ےھ ےن ہک

 لاین بسا
 تان مر ےیل ےن نیر ےس جگ دت ورک تار نا پس

 ات رہ را ِ

۳۳۲ 



 لر یک اب نواب دادا چ لم
 ےن وف مات اد ےس نواب فالخیک یم رو | تقصر ہہ تل قام 7 7 ٤

 راست رانفي اض بے لا کر ن ا دعب ےکس ا ۔ ےیپہایککروکی اسلا فر بدولت
 یز ےہ راج ۔ںیم ایس دی کی زا تسار رہ ےہ ید تیحذ کں نان ادا نی لا
 ینا ےک ںی ایدی اپ یار اک نج مم ںی ہد ںایدن هک
 اما ضیا ا عز رب یر لينک ریخت ز
 2 یم ۔ےس ںی یا نرو کوا بو نر تسردررا اس ت ےن یل و ےجنر

 کھ ریال تو بتن روي کی بم فی
 یو 207 اک ں وہم اکر دامن در

 هرچه تنش ا ھے یل خ سرک صنم یطلصاذح نوو مفر یو کد ںی ت اانا

 7 ارل کابو وف جس ےہ ند کى یک ایک ردا ےہ ایک اھٹ اہدرپ ےک
 گچ لس تان را چسب ناتو ےیل شب ذ بسروا- بار
 "تلخ ره سر چاپ تاکسی راس لا نر سر نر نا ی جان
 اور مور لری نر پچ ایکی ایر فری از ء اف قع
 الی غار هک نر ام کت راجو تول رہ کشد ید کرد

 ولد سی ید نیل ہد یادی باک تط لا کوب لاعبا تش د وہ بکر د
 کرارا ہور انک تال ےک اعتاد لر ع تاب رکی کل ناز وہ ےس وپ ا سار 6

 نرو ا ذیل کلنز اضرروا چي اسناد ابرار کیک

 راهدراو ریل دوا تک ریٹیآت یناضارب سا ےہ د ےک راک اور سا

 یگ چار ناپ آتا یر ےک از ےب ےک تان اے ساکن ا نادم یسا۔ ےہ

 لاتے ہے یار الی راد سر مس. سه خو
 ترضعےم یارو ا .ےس یشزود را ردا س ی لاو ےس وہ ارپ ل نا۔ےس ناب

 تا ۲ نر ے از تماصلا نر ہرا

 در ناب چنگ مرا ادعا ےس آس راع ریس ر تور ونص
 ےک توال از توال تانے رر ۔ےر بت عم ےس یر

rrr 



 2۸ ڪڪ
 باراک ا اگے کی اوہ ا یکت اکط ین: ین اسکی ازرق وپ تخ از

 ےک اراد لر 27 هوو کرس پک سم رس سري کردا لرد که

 مچ اپ چو ی طعم اسارت رپ تره شرم
 207 : ےڑر فام لے ارد ےہ

 برید درد تکرار تم هک ےل 8۵

 سرود کلا ےن زکر ںی ناب وزن سن اس هه ور
 ھ۸ ہل ن اب 72 با ےک ترا لم داس یے قہ رر لر

 l1 ن م البم یم نا نیک ے2ا ںی یب د( ار البرو اےک 7ار

 یک ود رکا دراز سکت دشت ط برروا ےایلےس یز اغا ل سا ےس

 رب ورک پس و و 0 اکبر کن ا تره زر سک

 ار سا هستم مر نور سیر

 ورک اض اکے ت یارک سسر کم یب ی کر تراکبیتشردارا
 زیرا ij کت کت رب رد چک وتد کا بولس وکر رکا

 مرد تر کت ست رپ یہ چ تابه هر وه ترک یک
 اک ہد کی زہ تسذ یس ۔ےس تار ولم کک ترانا یک کریار تھی ود ےس

 اراذل لب ترطف گن وا عرب ترکیب ےس نب ھم چرا ار کیم

 6-یک قاری - ےئرجر انس سنز
 لن ےس ید یکسر عم رکے س سند ےک نب ےس ماس کک صف ین ید یی ںوفدویس
 کم ےگ ےس مت رف یم تلزضو تعررب وک ل روز یش و ںیم حرام لت نا

 ال کتی ی او ےہ دارو هات تل گل فن افر وال ن همش

ور تہ ےل وصو ایا ےل ولاو تقاط ںیم ںوردزکم اس هر رد ۸ ت اصلاولرع
 

 ات دس کل سی شوخ کی ئاسراپ و تخم نام رپ

 : له سر زن ما یا ی بتا

۳۳۲ 
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 ریس ام اند ایکاہزا تس ر

 ا کک ILS نوا کی زب تساب وا ٹین روس یر سکی ڈک 1 ۲
 E ا تربت. کب اف ل رم تیک اچ دا ترا ع
 حا تر کک ا راس کا سم تر ےڑڑلا تر ناک قد لا ےک ولا رک ا اکا رکھتا

 ور دی عرش هم خدمت ےب یب ۔ےاہایں ای مر روم فلا ےس رک
 1 رش کنج ارب یک دیروز ماه ار رک بد ي فالع ےس سا ۔ ےب

 هستم ضد ےل تر کد
 رگ نل رخ ارس یاس ایک س نر ی ال کس تا نا لو تافس یر و تالا چ ۲ کی ناز سرد نگه رک
 ۱ ےس رپ ےس ترذ کلر علا ج شور سیا
 ےس اب ےک را نما کس رشد کود
 ےس رپ ےس زاولےس ںیڑمفمك کک نعتبر

 کس ای پاک ےک ۔ ےل ہابو را ین م۷ لا ا رکی کک ںی ےب روی کیک رشد
 ایر تب .ےسایکوپ بلاک یا رکی ماس ےک یت روا سکو و که انا ار
 و طرق قیچی ست لک لرد 2م
 جست اع لکا حتی رب تذکر 1 ل یت ارل وشو
 ۔ یت تازلا ی کرشبس کب سری ۔ےک ےن ر اور ار اک سا رد اج رکا اکی اع را وک( اسار لگ

 E 2 1 لات اش لب ار کلم ا ےس ںیم نا ےہ فرم نم جوق کس ترس کلر کم ورد
 کن اد فسا گرد ا ےرنطاحب یھب بان ےل ےس سو ۔ سان اه کت

۲۳۵ 
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 2 نبل
 ا تانا ف لرو سونام کت ارب وہا یہ وتر ونک ٹیم ہیر آکر کب ےس
 ر ا لد ےہ بلل e تف امت لا 14 ناضتا من حط

 نبض یکوکر ابا ےہ اد کم رک سام وک جر دا پسار لا اداس اکم تما رد

 ےہ مپ ناتا ف یک ںیہ ا چ ان انب یگ یراچ یکن اضا گہر ب ب نہ اب ترک ر الط کک

 تنصف لرشس مس کس دوا ار لری اے م تنم تو هوو

 ات سا

 سل روا یا “ںیہ ےضم رر ۱ تفعل ر ترور“ ل 2 "ےہ

 روا کب یه کنون یر سس رخ نواب ںیہ کاج 2 سا وک
 ترا نور تک دا تابعیت کسب لی تان اش ےے اجال نامر چرم

 ارت نکس توابع یک طی هتک کیلا یکے رو یسک فش ربا
 رانا یبہ اض انتر دا یا افن ا حط ی ای وکر سم نو سل

 هی سر رک سا اسان نا جن کروا ےہ ںی ےک ےس ٹر م لا

 لر داف هستی یه هاو ید ےد تقسر گردی
 ۱ ۔اکر

 اتکا فسا ل ی داخ ی لوک زین
 خمس رہو رور نایب لا کین يه ارت اد لر مه
 اکا امی ےکادنرکے سا فردا میطعودظن 2ض نا سا روف نٹ ےس بس ےن

 2 یر ربو هی رد لاد رب 21 ںیہ نمک لرو ےس لام

 اباد نیو تایپ لیس ےس اہ للو ےک لر تسر ےیل ےہ سا ارج ورک
 رس ےہ ید ےن تر ےس ےس صو “ید ایل ہو یم روا کو رد و ان تبار یر

 ۔ ےک زال ات نام ۳

 لاس نشے نیدلاورعفد سود کی زا تسار
 ی 4

 سر تایر قدر نره 4 ۱
 ےل ا و انیس کھ تک ا اے

r 
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 عسل امر عذر ی باتری یخ سان 2 از ر

 الدرب ےس یوں یم تای آدم ےن رت چ ی پت دفا سرکار عا کریک /

 رہ طیب ےک سلاد تیس قی وہں ید رتو ےک وان ر آت اذ ۔ےہا کپ 7

 لا قتل لر تير ی تب ب را
 هد ی پیک هاش و

 نرگس نر هدر ےس بسے الور ارک کت ف ارد رکا ں سدت تمرض سش
 چک ےن سا ات ایا آنر ا سا یتا جسم
 ےک اعر یل اروفحژ ور ب۲« پارت داش ار هنر اینک اید باوت یب ےن 7

 لخت وفا ترم مک نر

rتے  
 فی یر فیل ی نا ت اتق ب م ییزو لمر ارو ٹک زانا ع ا

 روا چ نوشکی ہں درہ ےب نانا ۔ ہچس ر طف لکا یر رہی ددا بسر
 تیلئرا 9 انگار اب ےس عا ت لع تا کر کان اف هو لب تلع یرا ی کرک 0

 با نوبت نهم لار نه تنور هتک هیون
 یک سر کر طی هر فرد يک سبک داور
 هوا شوم مر کس وھچ اھت شمردرب شوخ سرک فیلم تضاد وفا
 دوا کرک مار ایا ٠ن !رتت عرس یا ںیم تخنادرپ ورم وا شور کلاه لب و 4 1 >

 تا فارا سکہ تقرلفی خر وو ےیل ناضار یب ےس ںااکں ی تلاعی):۔یدزرا یگ زفبا یب

 سد تام سر رييس سه کا
 2 . ر /

 امورو اکل بدن کروا ےس پاب ہو چ یر 7 ےل
 نوت لا بجا لان اد ا یب پو رعب ےس ام ںیم تی >

 کل صاحےس ں نشر کک ا ںام سسا با کج رپ سکے وک ت هد
 کن ر تلخ رکاب انکا طو ےک ےس ےن ےک کا ا 7 جم ترص) السا ران ۔ ےرکاوا ںیم تروضل تمد پا لا ارل و

۳۳ 
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 2 اپ ل ا

RE ebrکت ات سک کیک کیا  
 راو ےس بمس اک اض تسون یکن :۔رمجگل وبت م ےک بر واقد کن ارد بدا ع اس ےک ر
 ترا کوس نص ماس ےس نیلا ان دریک رف ےس ید ور ادنی روشن ارب ےن

 رب گل ضد یمن پنجه اچ قرن ںیم ںی کف بلا
 راز ل ربت فا ید الخ ۔ چی دام تلک رسد دردی ان تلخی 77 یخی رج 2

 نو کم پام ںامےھس سي رز چی دوز کرن ںیم

 1 ید ترک کل ل ددا لار کک ہی ںی اور اور شک تو ےن تلخ یکن ا سکس یم

 - تن ۲ تز کوکی لوک ردا تمن یوو کل ا نکے اک ل وتت اپس

 دالوا 1
 : یاد ںی کیی ذود یں یر رک لص ےل ےس یاش والوان ارد ۸

 یکے ل یکرکوالوا ںیاسضوکے اسکے ید وحرکے نس ترکی شوکوالوا تاقو انج ے ر کی طبع

 منه یر افرا سنتر تی رز کل سه

 سا لب چسب سرعین يا یددم) تیشخ
 پپپ ےس لاکر دم تک سرم دز لک بت کت
 ںیہ ےل یار ات ان نک ناش رر ریش عهد از رکے وسدد دا یک رام فا ل در

 رب ت 70 تال او قالم | میشحسرد ارم ادر کر ر

ی زس اچ لب بل قت الم| نم ھکدال و )اوست اکے سہو ٹل
 

 تاک ا لبو ب د برس کهن سام رز لاری کے ای نر طساواکآ نیک

 2 یب. لرپ ںی تع التتساروا ترور ایف ل سر م ام ہو ےک قر انور ک س ارور لک ۱

 کارا ےک ادعب ےک ےنر ادیب روا ےادراہ 70 لگ ضل ام السا

 ۔ ےس یک تل هریک رم الباب

 17 رکں مم ضم ا اک دسروا گر ےہ ہدایز ےس "بس ںی م الانس ےب

 مس تست ادا هل

 ا ج ب ےس ره و

۳۳2 



 و
 مش ناال ۰

 هو یس ےہ راج ےس یز سات ترک ییا روی[ اکی ٹی اھت
 رک هوه دالد) لس ن دکر تما نم مرشلت نیر گالاذکو ےل ا 2ےس

 زم یون سر هی ےک درول کو چک وبر نیولو خب اپ
 ترک ب بر مد م تزن لاتے یکن وک لنک و
 2 پا 7 ان ناو نر ن اش )شتر جا ار یل ت سرکہ ٠ ى
 تلاد رو ی نر کن ات ام اد هستند ام ی

 ۔ اج نام ترس کسی اتم در کی داش لری قم ته 2ر ۳ ُه م
۰ 2 2 . 

 تی رک ع ته - ام اف رر ۶ کب عی لباس /راکہ اگل ربا
 سس شور یک ےس یف رک کر حل ابا ےس نرس سا ھو ےئل سا ۔ ای ان کن اماس اک شک
 اض ایر ور نان کک ۔ےی رکے ام تمیم ا ارداق اا کا انک ےن نر ےس
 ا بس ناار یر ید ارم ید را چرب سیر هد کشک
 ۔و ھا دم کورن نک اب 1

 هم اس نو انکا ڑڈ ےس بس رشوا لوشراب ہک کت خ ای دد ےن لام اب کاکا یس ی یان ۰2 0 7۱۰گ 7
 و ی رخ کلم سس ےہ لو اا سبک ساکن« کیلو اف رم اجرا « کنار
 کرارا ہے فوت رک سا ںیم تضختب اوس ل۔ یگان ای کوارتز سر
 رہ ےہ کوک زر سم قم ےس سم ۔ چشم دری ہں ولو ےن ت یت
 ۔اھتاد ر کرام اک ن ۱ںس ا ےس نشو نا سا ۔ےیہ نکے ناماس پاک زر نل چھپ

 ر ۰ ۱ 3 ناز

 ان کوک سو ےس ہدرفرو ایما یب تہ طن ی ام ہو سم نشر ت )سب کن رخ
 24 ردا اف کے یکے اب ی د اطا ق اطا تی ے مار ات کے رک درک

 ا یب ا اکے ٹکر رخ یکوکر دا هوس وہ ایپ ےک ےل ےس بای ا EOE ORE SS رو ۰: ھم میا و رے رر تر ترم نسب پاپ تل نوک وم ےیل تیل

 کب ےک ےک رکے لا هک عامل ترس لو هک اه گل کسر رم ۳ رک ر . ص ۔ ےس سرک اھ کارل
۳۳۹ 



 ہر نوا
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 لب هراز یی ولو سکه ترک ےب ای حج سم ي ےک نک روا

 نکل از ساز اس کس ارت یم کی اے اح اد رک شرک ولاد ےس سر
 لے رب بلا رم چ آور گج ں ززو وردا چم کک مہ .ںِم چررکل قم ںیم
 ا و 9
 زور نه ری نون روهه فسا چسب

 و تنش نارت- لپ تیر رک از ی رد اره زر یوم
 نا ےک ر چ تاب ہو ردا ار چکر کل رل ہا ھا در کک رن ندب کک

 ۔ یک خم ہر لاو ناف چی هفت ری د اب ےک هک

 نے اف فری کک تا
 اج برق یو جا لو روم کو جز یک رخ ےر وا لو جد دا 95

 بهره طب یک سوز یدابم هنوزم را ےس
 یبز ترصهچ_ترمسو تی + نت ےک ا پسان کا سارا لا مال باہ

 روارب سا۔ ںیم لا ی سو مک و
 کت وکی نطب ام د ایش ںھظ ام مکر وار کک ا بیرق ینہ ایا اوار مل ذاا
 راہ لرب یم کیپ ہا سو ما کی و یرتس یک یم سال یلامچ ےہ ںیم سر ادرک یو
 گام ر 27 ںی ام پیج

 باس نور ہکے نل تپ ےس سا۔ ےہ ناجی کت الب ہو پوک کپ زاد ہت عا
 فرد یی بس نو اهدا بیت کسي هچ درک فا رد ےس
 کو فر ےس تاط ساس نب ا یر ایمر ن رولا ام لس چو چک اجار نت

 وس تک 577 تل ل ی رور ردا هک نور ترک
 ال دا یم سر رک ےس شرو ےسرر ا راسا مع الخ یک بلک

 رک لال ہک هک ارت سرو تم ال ا نول یری اک سا دو1 کب زی ار تاک

aمالسوا یت تو  
E AEEی ا ا  

۳۳ 
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 ہا او ےن مد شرکت انالیم ےب ںیم سیم اپ له ما کس لت اکی و ماکے رم لع ےس وردا سر رتل ی ہر یب ںیم تایر را ںایردزک ب ےس تن تی فک سرد راکت ا در طب حالم کز نفر لر یه تولیر تی یم تیا. کاج اد کدو رت ر کا ب لف ےس تر ہو ردا لک قوری تا ھم یم رکے ےن دم ملے ۱ َ ےک 7 بە“ ص - رے : مس
 نام که سو اپ یر نرم مان کم هو باس کن لر مر تور بس کات نوت کر تگ ای وب روح

 رز بسر کلیک رکن اب اف بر گی زبتسا
 7 ےہ ابا ر س ردا ےب و درا یر ری دام کله الا نکرد ان یا هک کم نکا روم ا ےس ای یھ اب ددر ںی راسا ل

 ےہ نت ایج مر ا کن رپ نارا ںی فاد بس ںیم ےس تی درک تم رک )۔ےہ ید کم موم ےس جد یک و انب یس اس ا ےس ہد یک سد راح اےک و یکے سرر هوش تاسیس سرکه کل خوب
 بناب یر له تو نر سا ابو بمب رک.

 رک پدر رکن شر ترم دنا کس
 طب کل ترکی ںی ات

 ےس اروا۔ ھم کام ہا کم یت سد کروا ںیم کب ایم کوے اف

 مر هوره

 ا کش بوت رگت رک الیاس ےس الپ ین در ی ال لاداد کے رس

۳۳۹ 
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 ملسرر خیس
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 می نیلام
 وڈ سہ کہ یس ا ا ر ص شے بج

 ۔ ےرکآز رہو اب ےک ےس دہی ہدنش ی داش که چپ
 ۱ گرو ا 7

 1 داپ ںی ل ای ےن ان لا نان ضم ترکی کرس ےس ولرو مص نا

 رک بک اک رش ھر  سسا لا ارو ارپ نات ریا ا وچ دن
 ۔ ںی ز اجار کل ق

 جرعه ذر لا
 حس رم اکے فول ترک ےہ کت سیصد ںی دس ۰١

 لس داری خاس ےک یر لاد شنا کره تب کز ےس
 يا ت اظ امد لاد ورش ناب ںیم تیا عن نکل ضا ک فش کیف مز اض ما
 سررسید یا هما( سے س
 تامل یوا روا یار رگل تار ادا ر انا تلورپ یک روبرو اراک رک

 ریتم مع يه سکو بج جے س یل ات شامل رواج غب
 ور کل قاردا ترامس ءور س ایگ روتر ی ونو و ید کس ای 5 ے ين بسا دا

 ےک سا ج کش مو نت لپ لی دم رد چپ
 تیا رم سرچ ارگ ور کس که چه تسنج سا ضر دا چه تیر
 بد ھن انار بے لر ۔ چسب ها نا رابع ادر ناک نوک
 ادا چیر ا ےہ لرز ار 9۶ اےس تازہ ا تافلعتے نب تا رک یب ا ےردا

 te ےس کار تر ادب لب س ۶ لر اطعروجو تن کب سو ےرورلا او

 تبخیر ۔ےئ اھت ایع اد وع ۷ت !س اوہ ؛ ےس لداعردارن و

 کس نشے الو یر ےیل ۔ ےب تقامحیر دا یلعم ےس لا تالا ےک ےس قران ی یک

 سو لکن دیے گن را ۔ےہر اھم 3 لر امم ۔ےس س ل اضن الا

 3 اد تشریح SANDAL لو الدا - حس توغکل ےاواھم

 السی تار هل
 ات سی



 ۱ نارام
 مب

NOL BN e 
 سم نا ۔ےہر خد رم هرز لا و فرا هک

 دب ےس نیدلاو ثسو کک رش ںیم ےر شا شا ۔ےیس تر رپ نی ت ار
 حر یر کر نک ل دل تک
 هرات باس کوی ددد ی ار کدام کر قانا

 ی تردد يک  ۱هرم که حل تر اب کنم عیب رج ی کر

e NS راب تمار 

  ۴ر امہ ربل ی کہ بیرت ل ےک
 فا سلم رسد ر تہ لإ .ےس مار فرصت ےہ ںیم لام ےک مج ۔ تام نیک شر نس

 هل رم لر ےتسیہو ہم نابت بج ۔ چ عبرا تو یه سارا هک
 جم هرابور اب طوبی کم ت یسک اہک رکے سی بلطم لے ادرس

 طاق ی تیم لا ےک آے سه تطاسو کي وا لو ےس لت لم ےب

 یب سا روا قن ہرا ے ہداز رر رک ا ےل طی ا درکه الغم
4 

 روات آی تی توس نیل وہ حتا عا مکی لیکی خرد رپ روا

 رام کس ضرفر وا سکو کی سا ها یک وجدان ایم بحاص ےک لام ےک م الص

 ےفرص ںامی ںی کرم ان دروس نج ل ص ریپ روک یا می ےک/ے اب اراب ار شکر غ

 نار مف کج ےک لا کنارے کت ا مک ولودس ںومش نامی نر یس ات
 تو بد دال اک کت تقرب کے تو ےھت ا

 و و
 تالىپ مشک  f۔ یک د اتر السا د اپ یی

 ۱ ۰ || خیتستار فا هک

 یی ےہ را ا ا و



 نار لم

 DLL اخ ےرھتمر تشو ناف چالش رگ تی رعد - جان نا ب

 رک ب ب ل ا یر ارب نل ب ےس رات ر کای ے رتا کل رلود

 راے کی تلک اج امت ےہ ال ستاد یک هدر هارو نا دارم اط
fنرد یر رب کا ےس تق ام و ترقاہ ت قض یک دوا ےک اب طرا اک تت اف فرم  

 رر یش تہ ایا درد 7 تردا 7 ںوروژگدد نام نر ےس ات رک

 رت ےن رت ےل س ریس قدس ےس تر لحد ین اھم ت رص تلافی برا لام ءئاج ین ا
 بر را کس کرایہ کت وتی فود سی

 یاو فد واد کب تسر

 لر دان سرو تیک ارپ سرد اصن لپ ںی لر پار-۴۰ مس

 ہم وک مد خ رب فقح ےس سم درک ترکیب یہا یکم اک نر جخاوم ےک تال
 هکر مس فیل ہر از ےس

 را رک ی لر ےہ ام ھچک کے ہا تالا ی اک ید یکم لوٹا ان
 هه رد هرم سی سم که رصد هو چک ی
 ییا کرک روو کب میخ تر ۔ پس یک ورو طاف کپ ےس سا نارق
 ور هزار يقسو ا سم زارو تتم ت را دیک 797 اذن لر امن ترگد وا

 عراق ا نرزیلد و لایک صتشت امر ار داشرا زرین. چای س علم
 تالا ےب کلوپ رک لب تی بس رفاه سوری لر

 لاپ کیک ےیل ںی کے یں ررر ید ےن یر باردا چ ما تک
 الا ثعاب یب ا کر یوی ےک ن اخ ا را تر امکان سرک یک
 اسم ی اھ لر دا یار اار چک س ایا ےس اکی راپ ب
 7 ۔ ےس آو تیا رخ شپ دا شام روا مد ام کا

 ست 977 هل رب بج یلص اکے کن وہ اد ےس یقالح ارب حا

 : مولس ور خش سارا
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 ا غرب بج اگ ند کر اےس ہر تقی ساکن
 ات باس اک اکر فیر کس عام اس

 ٠ کردو ناصر رم ارپ سس مم اھتسد الا اک ٤ روز رت 1
 نات ارو طل ۔ےاللا از متر ہد رس تشرب کن ار وو اب لا ی 3 ےللدے رب

 ےن قر اکی تر ردا شا اند ارہپ لک رام ہے فاضارکے یہ باوج لاستیک 2
 سیزن زا تب کرا کی رر کک لر عر ہر م١ ںیم راز ہہر وا غ ؛ ہور رشد ری ےس

 دت انار ںیہ چرا ہد ارز هستش ادب لا 4ل 7 لا ا ار ںیم باب باکو

 ےفاصلاو 7 ر نام ےک دم ںی الامم ےس ند نیلردا لوآپ ارم اص خر لب

 پیشہ یک او لر لر تار شور ےس کارڈ یا ہو ےل حشره م

 تراش یر ما رسد لس معیار لر سیب ےس سا
 ور ماہ ےس لک ےس او هست من ںی یش ر کل ورک ویال یک اردا
 ر ےل اکا نا نام کت قصر تار یر رک 7 ےریک 7ب رلطم

 سج وس و ضر و آي ولیم یسک للا
 ےہ پام رر رب تخوزو يک سر رد ایت لپ لار

 لبنان چتر بش سچ تفارس دا هو ]تشکل انا
 تنم طی تومن آي نو تی نور کت

 9 رد ا سرم ل ارم ارد ےس

 ۔ ےس e ط م ۰

 ۳ کل رعد وفد راک ی زاب تس /
۲ 

 سر ف اتکا ربک برد اسامہ
 ۳ کار

گچ مد جا تار تب اد کی کیم نمک تا لک
 زوم صو 0 

 _ِِ 4ک نامرا ک کلیم ںتلاع ود ںی تقود ےس ص ا تراش رب ےس

 ناخن رنج تر در هک سا رو تبار چرت

۳۳ 



 نت 4
 7ے

 سرفه کا چی تاج که اتم ےس تو لم یر
 نسب راد شکاف رک پاک تا ےس وق از وہ ےہ ناز روکتا
 زراف اضاد لدم یں اتم ےک شے کے هو لز ن کر از ےس س هار کک

 رشتو ےل ام کرک فری زن نس ےن 72 ے اپ بو ےس رس 1

 2 بی اف سل دع فض شرم ستی( وکٹ اب آف اصن: وہ تالف ےل ےہ

 ریت یا اصناد لرع ںی لامرپ کا وددعاف ر تلق اذا ےس یا اد لے کر ز
 ر ا رک ت کچ رس ددر روک سا درك رکی دری
 ار بلا اکس پرد «اردّف وا اینغ نی نا نیب یک رل او نن ل اولیا لع ولو رک

 نیرو صف - کد جم: ی الف کر نم تلود ذ اں وراد تبار وا لدن زع ا

 آف یب بلطم ےہ ایہ کر نر راک هد علم ترک
 Jf به راپ 72 روا کیک رپ جارو کدام شم تور سیم
 بسر پر کک تاب یر ےس سرش وو IN رو مر کی ےک

 اا یدل ریو رر ںی فاض اد لرع لاک تر پ تز کب رز یں ی فالف ےک اضاد لردع
 لایا ےیییکایکں ممم ۔ ےس بیخ ستم کیک لایک سار اا ۳ 41

 ہار کٹ اسناد لردع ہکے یہ یب نعت ےس انک ایا ےہ عام کو یا اسب بسیار مارک

 ضب شر رسم اب ھا رک
 طور و ۶ 7

 ںوریہ نیرو بیر رد ارا ےل رل اہک ل دا تلا روپ واشارت تاو نم ورک کما چ

 ناروا بر فرا س رم کس ام ےہ اور هراز ےس

 الا ےہ رکو اس کور هلاکت سردار چک س ہو وچ بس
 اتے گایا ےس یخ کر فا الار رع ںیہ ولت نا فرخ چک
 رها رر شن مکس ۶۷ 7 عا طس ا الاو ےئ مم

 کلک رہ ر اد ےک ااو کا ےک ام ےس کچ ررر او تک ا کی
 ا اتو حق لز ج بت رعد دن رک لغ
 اد دف کل ایس مے وس اح یم ر ےس سیٹ مکن اض لع ےک

۳۳۹ 



 نیا ن

 ۔ےس یکن انا

 رزین ری ذب تم
 چایو فرخ نرو کک نج روا ےس رک اج رخ نایزد ےک یو مچ رعد ارد چرب شتر رات لوتےردط ماع روم سپه و رد | ایا کی ختم ر وص کر کار وا تع سر 12 piy هر دز چنین ام ع بریک ےن ودنب کت سلا فور سه ام یر طف هو را لی یس ےس اوہ ناہرد ےک ودنب ےک اردا زار لا گہ ےہ ۱ بنر رکا کریک یب ںی دپا[ ان پای لوک ےس 7 اک ںیم نر ےن لی سار مو کل اض لرد دا الم ل زار لک ترس اس ورڈ ال سا دوا ےہ رر یاسر دا انا هات رپ نفی لن یر لت یں وو از نر تار دا بم «ترثاس ت ا د 7 جر تیر تنفس مار یک مست لوا نرم نص ے رہے روم اخ هس ا کار وپ اھم و مک و رک کے ید رپ یر اکر وار ادا کی حلو ارا ےےہایک اپ یار ا ۳ ِ

E iE (es va IE“ 
 ۔ ےہ ا ےس مکے س ما دق ےس ار ر لت ر ت کرت رسند هتک هنر قاب که & و دا لس هک گچ کراس ںیم تر رونا الاب

 نا. تی )٢ں ی لار ہد سي ناب شکم لام ب تلم انکو ا وپ تسود بیڈ د قر ارپ بشد وف ی ارز سام کک اج ارپ رز - کر في سس ریش که لا اچ ما بوت ورو یاہو چای رایو زاد ےن سا اکر کی پارا یک ی ےک بد جلد ی نان حدررچ ی زابتساب نر ۱ 1

 )ھ77 یش
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 ۳ ۰ ۰ ۳ 

 ازور ےہ ما تی اھت خد ب رم کی زا تساررگه سپر صررط بسا هرکی ماس
 هضم f ۰ مس و و. @ “٭ 2م

 / ہں پر ےس دک چپس کر ادر اردک ےہ ےس رد رک آر ےک

 ۔ےس ںمددرم یادش هد ا

 ۱ ی
 هرات لا در لوت تعي اپس کت اپرا غشا کز“

 ناز یر وا تک ترک ی سا ۔ےس انکم نیز کن کریم صد سا ےسرک ری

 1 رکی ورکر د١ ےہ یھ ںیم عم ےک تر ارد ا۔ ےس یناسار کوک اح

 تے ںیم درہ یسک نم یر چرم تر.
 و عمر حر هاب رب مترو فو تست رد ار زا
 تر ی« نا ترقه گرگ زر یکم لام ںیہ انرکل ووتت جیو نر
 ےہ یورپ 1 بخت وقروا تلامتر تن بس ن 7 باا کش ٹو 2 ال

 2ı روا ایاز نولقعتو کحار ىب رک یب رکنا ےس اں تالے ل تع تر ردا

 ڈرا لغات اردا صرف کی اگ لس ایی ملت پا ن ھک
 رو تیغه کس یم تام شرور نر کرک هی هر نا

 اب کن کل رت تش وا ھے و ت عیب روم اکجۓر کر م اب ےس
 کر ںی ارد عرف ۶ مک روا ارس کس اےس ایل ےہ وو ۔اھ ے سر کوس طانضخ یم

 گنا ےس وما و اےک ع ےس لال II ہیک منا ےہ ایک بطال تشب

 دا ےہ عل اب یکن ا کہ ساکھ اشار اک لعب ےس یہ ار وک تسر ای ند ےس ای1
 ۶ السی راو نا ایران 1 رک مد عب ےک اد ارد لس 8 صلاخ ملت ۸ تا

 ل ۲۳ < لمس ۱. هچ_لقحلرو آسم زع اهر رپ تاب به هی بس و
 “بک ذر و ےسرسد یک فو اسضا نل ںہپ تیلدد ددنر ہک یار تطف وج ںیہ هت دج
 ۔ ےہ کرک رہ اراک ناف ند ےس ازم اپ

 حماس
۴۶٣۸ 

| 
۳ 
1 



 نرس

 ے رب توا نوک راب تسر
 ےل وک ےک ارے الغ ہد الی سرد رس سا کک ےہ ما اپ بر چ دال یک نیو ہیک لیکس کے 7 لرب 7/7 لو اراعا یس اپ 41 یک رب من اک ررر یک ڑی رپ سد ےہ دو مم تا و لا 1 ۱

 ٠ رپ باطک تاپ هرم ےک تلالضردادچ لال اون کک تما ار تما ںی یم ست گپ رز عن گیاتها چ برف چرت رای ال ادا چ کب رکے کل رفاه هست رز عیسی م رم ہک نس خر کن اد اع اک ک اہ کلی دار لس سا سم کرہ نا“ ہدایز تیا اور کے بے: یہ ںی رر یہ فلا ےک سا یت کت یش ایا ےس لولا تب ںی ہا کرب ید تره چی هر لات رخ درک ود رپ کما سم وچ اب کٹ اما ید ال 00000 ا یو ۳ موم بان چت ی ا ات تالاب
 درب كد میسر تردد سم ے اتم ےس رکن وکری رب لر ال یک درد ۱ ابر تم اد ےک
 رنک حدرذ ہں اى کد درروا نر طه« جبر فو لو هک ام ۔ےس کس لصوح نام تک در یم ج ساری سيما ۱ ۱ - ابهر بان ارپ بی راکت اضاع رز مپ سرد قرن يک رد بناب هلو ےس ار یری کتی کار یک اردا رر ےک اار ہیک اہم ےس داری ار کنن انا
 ح _ ینشزپر رند چ لس

 لب

 ٤ ۴م تے اواخ اے

۳۷۹ 



 نرالا

 ینو نح ینا ی ع امامت ب ا

 نواف بم یهو ین

 و نوعیت اف تربم هنرزآ بت ۵ نهو 23 نونمّوی EG هک ۶715 <3ک PIA م هو ور

 AA A La 5 2 ما و ورم و و طب ےہ و و

 بتلا لا ا منو وقت نا تب نوح ہک نا

 مسا و ناک نو مطلع
 ر ڈر ۱ ے۔ہص سہ ہم رس مو ور ل صو اے

 ات بن یکم لر( رفت
 2م ه س کک رم و سم عج وو ۱

 ریو هر نم ۶ھ"

 ےہ ےہ ےبہو ےہ ظا نمف ثمر

 ا

 امیپا نملءو سانتی تے
 ےہ دم 2س و و یم

 8۵ نوفیصیاون

 یر تر دادن رکاب صد بارک چ
 گرا کرک ارد یب کرک

۳4۵۰ 



 ما ۱ نفس
 یا دی تو یر درپ دگر جت تا رہ ںوکورک
 لی بز جلد تار جاش هد
 ها ۔ے اہک کری مک ب ےس لا ارد درگیری
 ور لپ ےہ ترس بال 1 77 ےل زا

 ها دا نر حنا کس یھب وا یی رام رپ لک

 ناز نر لپ ب ب ترک
 را اکو ردرپ ےس یل تہ لاش تام ہدابز ےس ںومئامج

 سی با ۔ےس یاس ا نام مت مرد تیاہپ ہیلو کی ےس
 ےس ناروا ےس برگ تاآ لب 1 رپ نوک تد اےس

 نام کس تار گرد هتک ک
 نسیم نشست رک
 نر



 2 نس جب
 لل

 تار نم

 ہاون ےس کت لودرپ ےن خا ےک دبا ےس لتا ۔ےس فلک رر ی ےس

 ناکاش ںیم سب سا ام رب کسر کس عیب هک مراقب ابر تاب راضی
 لام ب سار ےن یر ب نی اک لیپ سکھ یر ےک دش اک لج ۱ ہکے ثال کک

 محام لتا اوات لق فط اروا لق شا تراک م لارو ا چ توزع لق ر
 /واےرپ مکاسد فطعاکس ) ہکے اھم ن یر شمخم ںیم ٹاّنروا۔ ےہریوکب

 ۱ ری ابر دا چرت ار i اےک یا ظا ۔ ےس ےب ےس یار تر
 ےک ن تر هوم یعرحاذه نر هستش عترت فطک من اب
 ےس س۱ .ےہ برد فیل عت کن ابتک ش ںیم تی ساب تير
 له هاب تستر -گلمایم ےس یر نق وار نت نیر اش یک هوالع

 نت یم ے بام ےک تاروقکہی ۔ تلرہاب ایگاد تلرہ ںیم نم ےک سا ےس ان کرا
 ےن وا نص ٹر ضم ےس سم اے رگ ۔ہتساےد عین ام تنص۲

 رگ تدزج زیر رو ۳ ےگ ےس ناں ام ولو نا ںی ےس

 ضا ؛ترص ۔ ےہ ماعردا ینا نایب املا ب یب نار روش یت الل ےس وار
 هک ڈیم زم ہمارے تنم کس ههسأ (ف ورصر وات رصر رصم  هچ

 اللور یریتصضرور 2 ۔ںیج ےک ےن رک ادرکور تح ےتےم ےس ٹیردص ںیم لا ۔ں

 ۔ ںیم ےک[

 ۲۱ار 7

 DAL روا اتش

 71 وتو رم هک نر تا هک بم تل

 لپ مه سن يک. چه رب (یفتسم یطرصاذه نا

 نهج گر تل ار کل دار کشی هایت دنا نیک
 شرت که اسم ات عیار تیما هلی شههچ یب هار کس یز اهو الع
 اس ےس سا ی دن ی اک کار کے ناس ما ہوا دس اف

Yar 



 نص لا
 ما

 !واہور2ا ےس کی وال یڈیس یکن اس کیش ےک یکن بد رکل مل ٠بس نکل ں وہ
 اح ببرم له ار ره ند

 لک تم کتب اره ا
 - لو رفتاری قم برج

 سل غم ریل لور ںی رسا
 سری تاسیس« تسلط هر کردا

 ےگ ےل نہں ی ےل ےک Yps زر وار غیر گيري تیب تزود

 تیر دوم نایت ساب تور کی جم رکن یم ناروا
 2 ایمتس یطلصاذه نا یر

 کوک رکی کرا یم قلم ڈرے سم د مارک مؤلعمےس سا
 ۰ ۔ںی! تبرک رم

 یر بناب چه تفت فر رپ اک رت یس اہ اس اکو ایک
 وا امر روم هی ھ تیار لن ان رند 71 دن ۔ ےہ اس ےک شو 2

 راع 1 کم هیتر ار رگ س یا ۔ وہ 2 ت اص یک 2گ

 ها رفتار تمل سا ترول سرب سفت کردار
 وامن هو چ کاو ہلاک اہ rft 2 ٣ےن کی سوم ترک ےس ارا تصح

 تن گن لر اف یر شر مات کان تتشاد اکو یم ںیم سو
 رب ا ترابگہ و اردت ےک لک اب ےڑطس ےک ر لا مل 2 رک س

 ۱ - لب لو

 ۔ورکت یر شوک سک اہے زا لا ھ0

 ۱ ورک رکن حر سے لو “۴

 درک لخ هست رو ا ۴

 "هريس ب لمر مالو هاو از یک ی رکے ل ویت ےس ۷

 ۔درکم نخ یا اک کہ د
 “درک فرصت حا ںیم لا ےس ں یش +
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 رپ ۱ 7 م
 | تی  تتتٹ..س..س سس سس سٹہ.

 ورک یکی لدتا
 ہو گز تاب کی اصناا ۸

 ھدرکاروپر کرے لا و
 ریتم
 ان انا تاو یب کیو ترس ےک کھ چہ راہ یت با
 سم نقد ماعح اے رد درد ا یمد تارک یوم تعحےن ۶کر یب ےس سس ۔ایکر یا
 ۷ کی وہ تح چ دوپ کی و ب باردا لا
 گرگ چ ی اط بکا ےس تاروں لع ین مآ ںی زس

۰۸ 5 
 رپ تیمور تو تی برگه سارا هه را گل ا
 انو رر ےک و کب و کییع محام لتر اوئامت ل فر وا لس سا. ایا

 رپ کت حس یل اھت حب ۔اھ قافنارب ندا رشد دا ایٹ ما ےس راج ےہ رب ےن

 لو ےلرکمم اک یکے س ےنایزس ار کی الت اروا ۔ تک صع کر اک ںیم ںی دا تارو
 ترد تارا( را نایب ے طلو ررر بود رو ۔ی درک دو تن ی ےم اور نو

 ےک رل صام نقلا لب ےس راحگد رو ریپ ےن واتر حلب هد لر ےن اورد ےک

 اکرم اد ےل ا رک راں ر لذ ےک ف کت مدح باب لیپ یجب
 نفع ملا تس یر خرب نک چ تاش ۷ن ہا

 اکر ںام ےن چت لا رسا ٠ يدا ۔ےسیپ ماسر لعن نوقت محا هبرکصد

 پی بلطر وو یس یاری اور تروا حب دز اےس تینا ی رو باخ اکہ سر
 مر  کت نیک یا کم ھا ند ےس شی زکر ےن مہ لا هک
 ام نج کر ور کت سا ارا ےک ر ی اپ ب
 ھی اھ ایج یک مس یکی برو تر. ید هه و( سال
 7۳ نآرفرمب سس, ںی رر مے کو رٹ کیم ب کب ےس بس

Yaw 



 و 0 نرالا
 7ا

 ۔ ےک ب ستاد که ببرم
 راکت شن ماتر نان دلم لچرپ نور کی دایک نی یحی ذل لع اما ےہ قابو

 نگر پد نیا له انہ ت عام اب ےب بیر ست ۱ ۔ےہ یل رام ب نسب

 تاز موم ترص روند ل ےس و” یز کس عی ات کی بن اشا انت نصا ی ےک کام,
 فیت ےس ار تر نعت ں ی روک یجب ےیل آر کا تنس امی یکی ہر٢ ترص چنگ
 که ووت ماس ںیم یا اوکو تع ساب رص ۔ چاو یزلا ںی
 دام ںی 227 اےک کا ہد ل یہا زاوفھ یل سا ےس تم یت ار کن ا سلا یل یکتا لکی رااب

 اک سا نج کن ارگ نطفه. + سه کیر اچ ص ننیم ےس ناسا ۔ےتکہ
 تس تنکی ما ایک ام اکر نک ںی اہے سرکار دا ےس رسا عت

 کد کدو کن ا کوکو wd ۳ Dp) ےک س او از رام لا لانا

 ضرر ببر واچ تعاس کن دراز کمي کت امت يا کنترل اف
 کت الاعردا تالاع رک رج مارک خر ربع ب تی ہددکے ام ام انر کب اتم! ےک تن

 ی ےس رد 4 کک یک اا

 ار چ يک هیں ا برک دس حس یش ورک جر یر

 ی یک نا ےس ےل یک داب
 لص ر بوتس یانو روا نات رز وت تال ایم یر مت اداب ا لال کسر ارس از ےک

 ۔ےہ اب بدن ایہ رک وصکے ر ترویج لر رگ ا اں ید نکن درو اے اج یو رک

 2 گز رکل اشک 2 لوس الو ترب اک نل ید صو ےس 7 برد یر

 لوک ےس: ال هر کت راوسو علف رگ ارد روابط رو سه یه رک

 يا مضر کی عرب یک قلت سس رکے رپ بلطم هم کر
 ۱ چ مرتا تیا چاک

 تخم و < ید سا تافل رم تر بن ۃمعرو ےس یاب رح یر

 یے ند ےس ابقع اے اچ ا یا رو تان راو ازم اک مجر رکن درب خم انا
 دا ار گل او تیر الولو سام با ےہ نتو ضجر ور توا و رافال رپ تھر
 ۔ ےرکروجو کن ے عور کت ضاع و ناروا تب

۲۵ 
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 ناس
 را
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 4 :PM اک تی سا ےن بال لت ف صور ناله لا

 نر بهت نسنابپتاط کبد هر ازگحه رب رزرو نو نایارپ
 بم ۳

 ۱ 2 ےلازگ[دز زاد رک هر بازهم اس یا کپ ےیل

 ےس باک رن ر
 ےہ ارا رداد کر ریپ ل اں چو و تل رک ےہ اڑے ببرد ۵

 سبد سین تر کھ کوت ارانب ۔ ےہ کدر
 انکا ایل اکر دا رول ا ےب ےماس ےداہ مز اس ےس لام نر در ہار واں شرو

 - ار نیر اینا ےک کید رک ال و تاکی وحد یر ودا تاب قطو یر باک ا

 رراد ےہز ا ں اچو لر لس امر

 ا“ باہر ار ب ار ترو باھ کرب

 و رر فاد نحےس تمہ یک ضا ںی تردرض یکے کیا اردا ںکاو با

 ےل ورز یر رو فال کتب کس گرید تسر زا کساورو 1 درب لیری با لکم

 لپ تفکیک نر تمام با ترا
 - هک لود هرس م ےک رک شپ رال امت یت ارو روا نر ت اقدا اب

 قرصم بال ده و مر و امام|یسوم بآنکه لبف نم و

 ۔ ےہ ا نب ہل بام رج رد و تم روس
 دد ےب ےک ت اووف رک ۔ ےک شب کرام فو کیرالہ

 مک رب بدر ےس جد یکے لم انک تی روا ےہ اھت ییا
 ا ری سر ےہ لت امیر دا تام سک وان رک یی

 کریس رفتی برلین بالا
 ی رسد کر کمر - ےہ یکایک کن زر ےسراقفا سا ۔ ےہ

 : مکان ہل

۵۲ 



 نارام

 ںیہ ایر یر طفل تست اف رد تایی تضاد یاب کرک
 )ال م بلاتے شر هو ےس ق اردا ںیہ یتا ںی انک فہ ای سکاوس کن ےس یم
 لت ے تایر هر سا فوم نر فست وک ےس
 ےن تم کک بت ات امج تورش یم ےن مارک جد تلر ب لیک
 رب بايد يک گر نان ںی اکیا دا راہی ادرک ن ا ےس یھت رپ ساسی خير فا ت ضرر دن درک تل تفت

 ےب رے کب نوظف اے یلاناد ن العار ای رد ےل ادر یر وي ناف ار کس ۱۔ایک

 ہد نم یم باک املا کئ آر تو نامی رر دا نر ت تم ےک فر یکے یب با
 رو مالا ری ہیلو رکے د تالے فک

 دس یل یب ررعن) ےک عب یردص عبد ےک تر کر ہیلع لوح تزعح
 هم دی نت رس ےس ےک حس یکم اد ں ارنب ھر کر وا ت ان

 ھر یز از رہ -<ے یب کہن رق یم ںوقفرذ بس نا لب نا یک تلخ
 < ےت رب هدر لات تب ا سا ای 7 و کر اں وتر بسن اے اس

 ربا ۔ھن ایران ےس ھر ےک لک مر یار ہے سرنگ یو ے اسے کا

 ےس بدر یک طی اں یر ہرا تراک چت ییا باا یرسدد کرک ایک
 دم تیپ زیر عج تانک رهن رب را
 ۱ ب ےک ےک کک ںیم ےس ارا رھا تح کد کب ا۶ نا یک روا

 یا فاز حس بس نر یم ںی قند نیو یر
 توانم نار اب ار بیت ن ایک ترص اک ہا 2 رات ر 0 ر و 7 ےس

 7 ےس رر غبر ےک وا اش ےک ا

 ROO 1 ور بینش کم تیل کس )رےہ رر کش 0

 ترا

 لذا ے٢ ترے صم ؛ تاطخےکر دوم مو شر هل ۔ ںی ڈو ا ےس حمص مم 1

+۵4 



 2 ناس ہلا

 ری کرام ےس راج ود یم ےس یکے رو کے تنصنی یک ان مت
 ےب نیل احلل یدھ د اک ابم ہٰکبب یڈلت سالا حصو تب لان کر احا ےل یدک اش

 نم ارب ام تاک ےس نکرق یب سیل ےس اود مم سار دا ںیم کئ مادی ساکت اک ےس کرن مم

 بیر کس هر هم زر نر دنا لی نزد ے
 ل ایپ ےک وپ اکو ب اروا هم هارد | سر رکن زنا یا ک ر

 لر گن کس ها لوس لس کر ی. شر تو
 نر ی ۷ت نس تدا یہ ےیل ے لو لزا ےل ےک هزاز تاجر زز ادع ےس تر عور

 ۔ ےس ہرا یی فریم ارد ےک س ا
 ںیم یی ےیل اطمدد ےس ایر نا ےس یک زی افا ی رور یب ےک رک اب تصویب

 سری یی رکے را کرد ےک وی ےہ یف رخ ایکس ا کے کے سد ؛ورکح ات اکی سار کپ یر

 وک ےک سس ارگ تلا روا تاک ابا کر عاد ا ےک س سار کم اما رج تر رپ مد

 رر نارا ےک, ر 727 ند ے تار فرد ادرک ویک نفی ناف ب ۔ےالج ایم ےس

 ۔ گے اجر زت طی اوت کک وے ان اک و

 ت0 ل لون

 رپ لوک بور ےب ےب فرصت ادخال زانی سا ےن بال ۷ 1

 لکه بلد کرا سم /ینیل ۔ یھ رم یی جم یکے ےاھڑروا نصب کن رس روا ےہ کور 7 7

 ےک لا عش سی انکی لاس تشکر تکه هک ممه ببر هک
 ایں یک وک ہو کنت ےب لر یر اتو ولو خور یک نا نا هک هک کہو تا رک

 ددا دغو لفرف نیرو هه رم لر سا رد اے ےس اس تگ ےس

 لا سب نیک لاب نصا دروب کب وک کک ںیم نس سا کتے تہب
 اہک ہو ع ےک اس تیر درب ہہ ٹک سا اھت راکول ا

 بس هکر چور ش نک رفت س١ فرص بلطمہ قت د تری لس
 تر ر تم یی سس بہ

 ا ات رت یارو مما وس پا
۳, 



 نر شام

 E E کت کلی 7 ا
 کے لک کرد یربانب ںیہ عبتس ھی کری ھ2
 | دس ےب یکے سم وس واں فر کک

 رز ما کارن وکار له یا تک یا لاک یب بلطم جار
Hepامام  E BAPE 

 بوت راثب ی ج سایہ راش فرط کک تر کش یارک 97 ۷۸م رکن رت لی یل ارد ۔رساو یک

 : ےس ںیم ۱۴۷ با ادیب حب 1 تم
 اھ رد یھب ا ا ارد ایہ انپا کا نت کے سا کسر اج
 یر راس سورن نر تر کرب ےب یک اکر کے ںی 5 وت تہ و و 2ي 4 $
 ۔ یا تب یر کے رکن وک 12 تم
 را ےب نکا یک ت ردت کک ارہہل سن ےےی ےس نل ق ار صا ۷ن ار د١ ےب ارو ےک رب یا

 20 ابا یل زانو ریپ روا ےتارذ اور روفابوضت ب لاکا یب ےس
 بلاط ۷م ھتس | نع نکن ا د وفروا ےک کے تاک ورد ا ےک وہم برلن
 کور بت رگ خار تام لر بتن ستار
 فر ببر سن ےہ ےب فقنمےس فطری ہد ہک
 رداں دار ارشد جیف قبا تیکایع ۱ی ضرب لون ات راج لا چراغ تیر ام
 هرکی لیبل بازو شرک - ےس نب لد ےک میت
 عود ارت بو ارپ کے چ اب یب ]الم

eهم لرد جسد هتل انار یب سا بس ری. یکی یف ید ما  

 ۔ ےہ وک نار امم

 س

 ا هل

 ۳۵۹ هیچ تشک حب ی هوس او را خح جیب



 ناس ا
 )۰ سا

 ۳. : مهم

 پتہ ینا فن ر
 ےہ ازم ےہ ےل اڑ راے ںوگا اج قو لذا باکره -۹

 4 ل اعا وتساب ن ٠ےہ یک ی اپ ےس اتت د تیب اپ لید یکے باہ کرد 7
 رگ اک ما شب کر ا ترد تارو بآل ڈور سا تاخیر بر نا دکور کرب ےس ںدردد مت بک سا شکم اد ید رب
 بزا قشم اڑ ور انکل اتار سری "نور نفس عن IG کی را) ںیم
 ید Lr عیب ےس قی سکب اکے کلر نم ربا ارد تلظاحکگں ورنشسا
 کرکے اینک کم ای ام یب ا اف ےس ہیرو کب ےس یار لنا ےہ نامہ سبط
 ےس و لع رل ا-ایگ جد

 روا لسو نور تخم کسب ۔ے الرا فل اک لہ خاس ےک ترو ہت ل ای یس ے نر
 جا لم آه کرک بک لب لر تن هک عاق تگ
 تام سل کر ات نرخ راک تیر ےس س ہو چاه که نا
 - برگ راس هک نم امبا ےک گز اض رکنا لوھشا+ باد فن

 ,oly اب میر مک اکیا سال هه رجب
 نو مو رت هک تو واشر نسترن ا اوب نار
 شے فور شر رنو ترفند ددرد ۷ کر بارا روا f LA 0ل ا ار وک ےک ن ادناخ یراع دار جت جب راع کی راع سان رفد بر

 ترور امر زکر نامے ک سا فرح کا اک یلاعر اھش ارد ا این فحصس را
 سريال نام تیر تر لاا ںی سا
 ا 22 ید اهو نط ی اروا امید سا ی تبار يام سا ترک سمت
 مکرر نرزفر تک یار الا ےس ے ر "1 دوران فر کج زهر سود
 س ها ی اون تاپ ٹر م ل ت درد لوم ےک او تشرل یر ها - ےس ر7 1
 مالس الا ش ت را ۳

 ھچک
 ےک کر ا ےک ےن

۳۹۰ 



 مت ناس لام
۰ 

 ھی ںیم نکے رہ شاٹ رس دیس کت ہی ھے و ےسرشرکر شرک کز ی دف کل کد سا ۳ یر ول دے عامر ته تن ان ساک اپ ناز لکان ارد ےک ا کن
 ۱ ميل کا کے نوچ کس نر
 دن زوج تا دف لغت تشنج تیر رفت

 نیر ےس کش یم اھ فتح یم تووذ کر تاد کد ردا لاردا ی ںی کر تون یر لاف ےس تاندوو لک مرگ امر دا اگه تیر
 هیون نون جمع بیس یم نو ںیہ لخ ےس لمد نامی رک اروا تکو

 نر للا بنک وردا چسب ی اکڈ ردا یت ت بلا یب تع اغ ادا
 روا - کسی رب ےس لوت تیرو ا بترا ,یھگر ذو لال اروا ےیہ یھب نب خر یل ایک
 ٹال تو ر بج تو سر ناعرا ےک ب س نارد اگ ےل گو ن اما ر زاد تن اتد
 یرادرزب کت طافحرد “اب کک ا رکن روا ناب ر ےک مردار روا
 رام نز ا ہد۔ یل سر لينک رک فک س ری ےک
 و ۱ں دن نخست سنا لر نم ای ورو نوم فک ل ےک
 _ےے تترتب بد سحر کک با ےل اکے توری ارد اظ اغا یارو ا ناز یا ہد
 اداکول وتت ےک تمر کل ما ےل زکر دا ایت لا ےل ےن یا رر وات الاعڈ ےل
 یو نر یک 7
 )ا ابی ادور ےس نار

 رابه عنارو E رش 1 رب ےس نا کما هاب ےس ضس ب۲

 نل تنےس فلس نم ںڈود ےک اھ ع فدص ۔ اکہ نرم لاھنڑب ےس سا ے روک درد اب ترک هرم سرد هست کنم /ب ایکن ٹر لاش ےہ یا بل ےس یز سور یم شاد اپ یکے رت کے کرک تک کت رم
 ہے کرتے کرکے نع ے ہور ےن نا نت ترک اروا

 س ال مشت ادا ل



 میا نر ا
 ےس را تر ےہ ہہ ہر ےشںیہشچش مج جج

 رپ ےس اک روم ین مهم ےک مچ روا ارل عو نیل ےہ 0۲ں رور ید خرو مزال فرص

 رے لک دت تب کے ا چال ں د نعم ےک دم سا رگ يه مک رو
 تاب لرزه ب ےس سا e یادم ہو ت0 سا

 ربیع لات لوم چ مبل ابا یم یر سیر قو موس
 اش اغتراب اک ورکر کس
 ری ھر کے ت کو ر ےل ساروا ےک کور ےک اج کا ےک موش

 لر ترس جک ی ترس یخ رغم. رپ مس گر تر
 فر زيرا رس راز کتی مر ےس یک تک

 کلیہ لا لو ےس ساری نر سارا سر ناور ترا

 زکر کرب یش ش راپ یک دیر سرک رک واللہ کیم اں اہک

 ات یک هر نا ی نفی نام چهل بسا بازم مک
 - چی مطهری لا - نوف دی اونی

 نورنیلاون اکا باذل قو اباذعر حه ان وز زار لسیس نعاودصو اوفکخیذل
 باذعربباٰعِجم اکر سار کرا رر درواآک ایتخا وا کر ووت ےن کرک ج
 ےک ےک رک م این ہو رہ رب سر اض سا ےک ید

 7 07 ام. ال گرو و بازم ودر داکار کور وخ اع کا نعل

 کر ےس تا کردا کي کوک ان با نر ترب ردا ۷ اکو رر ےس تابار یوتاب اط قاط کک
 ےک ا لار ےل ےل آل زلود یر عترو ا فدص ںیم ٹی سکا ہے

 کس نر قد ہب ےس کہی باز ی لھ روس جولی ا چرا سوپ تروا تارو تک
 - ےس اکے نر تراب ےس ےس ای ارو تر «تسارب نامی

 نیما ی رتبو ہر د یره و یش لک نایین ب نکلا گایلع اند
 مم لۓ رو ای ےس ت صاطو تاص تام رک رہ ےہ کل زن مک بانے 6
 ۰ هتلی ۴ت ار لو ےہ تراب ےب ےن ا روا تھا

 اد کرک ا ےک یر ایت رکے اطا روا و ا
 E ام 7
 از باک مارو | کیر یک یک رپ نا ےس رسد کیر کرد اگه شے ار



 ا منشا نسل
 می تخت

 تمور ےک ناوک ا روکے تار هلو باک + 7 دن ۱
4 

 یال رے بج ور تاک ب لر مرگ هست رد تا ری رس عج
 ۳ 22 تست الخ ےن ا واتس ی وے کل و ےک ےہ



 ی نت

TIAشاار اکر  

 امامی رفقا

 خم نسب نیما
 ات نظم رم اتارنا

 | تاب سا گل ہرا

 رار وپ ےک آر تار اگر دانا شرف

 لاین کس پز و تارا ک

 لار ال دنا ا ےس لیکو رک اسا یک ور سایکل وہ اوو

 رک ار رس ناب لاک کک نایب

 سو بش رانا ورک یھب مه

 تاو ل امم
 ےس

 < ارل يسا ےس جرط ندا کا ؛ برسد ال ا ےب جگہ طظ ,گالنا

۲۷ 



 ممتا ۱ ۳ ام

 ے رد ںایتسج یک قول درود دم ےس ند۔ںیہھک لو و اعصاق ف ا
 ت ایآ ۔ںیہ یر ای کر او راک کل لعد باسا ےک ںارداملاع بادہ جھکا لات لار

 لب کیا ا ےن تن هتل ناش ص ےک سا ےج عی کت
 سوم سرور و تخت امر تو رم لی تعتد ای یال رک

 ےک ےس تاک ےس تار تایکف عو تاج اوس اکا مکی برد
 ینا کیک وینا و هو سام سارا
 تای سارک اا کی اشتم ایرو تارا انش ب تابا انک اغ
 تا رعیت م ایت ےس برو تاں امی ۔ يل ر رک یکم و جام
 حنا طتفاح۔ ںیم ےک نام نم یس فکےس سر ۔ ےاب ےس نک نام ۔ںییدم
 رک تفل ا ےس عید شرک رپ ل ین ی ےل ےک نار ستر ں ی تنا ناب رک یے کام
 تا نت یی سسر گلم ی ےک اد صتی کان رف صا کو تے یہ ایکل اھت ا بج
 “تہ بدطہ ےہ یکدم ندی ےس رارککےک سس ور دا رصد ے ناس اسم
 رم هتک یکتا مزار بنا سی رم نایک
 سرا سالسا یک نرود اں خت ی داود ورک س تسلا اوت رم ا
 نیہ ید ترک عصت قا صتےس نابزو بدفکے ہ ہد ہرے ی ےس اورا کا جر
 تور وار 7 7 از ر بلب / ۷تر رس ا ٹفرصن ابا ۔ے ںیہ

 ۔ ےس ماس رد ص شا گی اکا کھ یز اےنپ کر

 رای ندای
 3 کت هدر فر هر نا نوش تل ار بار اب

 ےک ددر ک ےن ےک ا رآں یتتش ےےہ زیپ سکہ رکا کب ا کہا نیم کہ ےن الت مهم دار یر مپ هست ارت تاب رکے ےب رام یکے نا با ۔ےی ادا
 بیت نایار پر وطی ر اتار دا ےس اہ رکه رود ناب ر هی ےن اش ی غا را

 یر یوزر نایب بن تیر رکح اب سرا نکی ان کئ ایا ہاری روا
۵ 



 2 شلم

 ا اکر | کف اکی ار ارگ پا ےس اکر تقاط یفالخا ینا دعب ےک ارور

 ند داتا نیم کت ازج گچ کل متن ب ته ار

 ہین اکے ادرک و درپے حرم سارک تخت روا ےس کن افر روک نازک

 د لاب نام اد اےس ابر نسل ارم سبک اپ
 رزم تل ا دارا بحور کر ام اک قو سا رکے ساب اں اہ ےب یا ار ںی ق ا

عط ارد اے ال ن ای اکے مالا رکی ہلصف حر کے ک ست مس اس ون شش رخ
 ےب ل ت

 لر اے ریز و ےہ کت تبت بج ےس بت فز ی سا تو رود راس لک

 مناف نا کردا غب تک اطرد کوری کک ےن LE ا

 لل کرک کرو ها2 ها بهت رور پے تر۷ تا

 نام اد نیز ےک رو ای ب لیری نا کس تن ت اندا ردا ےب نار ل الب

 هراس هم بس رپ لب ترقه به کس سراب را ےس گیم ںیم

 بت و ساق ےس هدف و تھے تما ون اسارت مع اطروا ےالن ای متری /

 نایا- زن تار لیندا تر ےس رب روا فاکس ےک تاک ام یس هدر

 ںیم تعا وو کل اسکور رپ تاب وک تو یا يک تلہ یہ (E اوب تک الاردا ےل

dfلز ناب کتو ی ے تو الص ہو 11 تم ز ےس از ر یر نکات کا هو بج  

 تے
 تر کم لسانی تن. ےس یب کیم ٹریک شناس ا یہ سا ےہ تپ سار

 مک هو بیش ا » کر یر هو یک صر کک تار ے فرط لسا یل “¢ هتسز

 نک س1 باری اش وت یم ٠ ںی یک ب بل یخ رک ی ںی اک“ ںی

 در اف تنوع یر رم اش ناشر رکات رتب ںی و ےس پ شرک
 نایاب ےس وہ ام ےس یس یب ہد ناش ساس ںیم لزا تما کے ہ

 چ ا رلط ےس برق یب ن لب یابد اکر نم
 نو مرمت ےس رک مر رو هدر ارد هرم کا کر دار خب

 هک قم بر ٗرکے رپ یاں یم نا۔ ےک یک م عتود نران اشار ی تہب نالن

 E E 1 2 ده ها ےہ
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 800+0 نرس لام
 منیر

 نمؤررےررصم را ۱ هر 4 سوم یکن تال َک وضو

 فر نر خر ورا سو دوم ایک یگ یش اردا ترت
 ےک رس تر سک اک شی
 رخ حتی لر ترنم نایراتفز کن نا منع حر یس در

 رب وقر نادرا کک کم یی لام مع E اک یک
 رخ ناب تان رد رپ اس هکر فا عود الو عج وہ
 ارپ نتو کت ا نن بس نا بجر کرب( دلم کت الدب ا وردی یه لابد
 کسب اب داور رپ ختم کب لا نک واچ آس میپ بر
 است یل رب عمه سنا عرف کر نا رپ
 سیر لب چرا هاشمي خلیج رله نور ےس ےن
 ہک وہ ہراس اکر کا یکتا

 یمرک ئے ت تل در لار مانتو دا و لکا وتب لطم
 < بلط ناصر فن بس ںی ادد سا یکی در اکت جگر بب ناروا 2

 ہنس جے کی کام درجه ےک دت اد سام سی اےس 1 ےس شراظ کتاب ساری

 هل وار اقا سم نوت عاق کس ضرب ےس ہلال اک ا
 )اشک صاف تاک جک 2َ یہ نار نیا ماع در ہاظظ ین ن لا صر لوک

 ہیلع فاونحجے ہلدوم ےس ہری سولا ترضح یر ع ن اف 1 ارگ س یک جور را

 . رک کل تراش بد

 برخم روک بجز نرل ےس بزم رر گاو اب تت قا

 اولی کاب تشد ہد یر ےک لکه اشماک گرا بسر رپ جلف ےس
 ی لر ناب ےل ےن سجا رہ ! ال۶ نایبا لم وہ اککےے | ۱

 هَ ےہ ھ 14

 ترم با یب ےک ےس ال نایب ا کرار کا بلل تاں 0ت

۲٢ 



 نالا

 رنا کرو ںرنددن الا ےک رر التت ۷ت وک کم کا ا سیٹ ران
 زیرا هب کت ےن تے ن ایا دا ز یاب دوا ان ایر ٹو یک۔ اک

 ار کک اص لپ یم سار دا تا اولی رب ید نیرو چو دمورن هم تکه تذکر تیکت ات یر تو فحاشی دا لاگت رر رے و کلات رکن سر یار لو« نسترن ای
 زردی ا کج رام یھب هس لا- نرو تالار نيست او سا
 ۳ رار ےس لوزان نعل
 ب تکرار کن مک دی که ترقی بسه نکا سیون ےک تیب تسال
 ابی کے ساکت قو اے نر مہم رد لس سارا یر دادیم یی مگن نر قد رہ 1( اش فرطکت ابا - ساب قرن برذمروا تاب ہہ برغم مس لی
 اراک ن بار ظف اعر و ١ م ےہ من یرامنس مم ےہ یتوہ دیت کس ا یھب ےس نایب ےک
 حت

/ 
 رک

7 

 مم

 اکے یر کروم ےک نیز عرولط ےس برفہ روس هکتار دوری نل

 اکے یاب ق رش مرکب ذر وا برفموکشم
 هال رب ربا مچ چو ا چی راس نو رکی کت یآس ا ےن رقت نیعراح اہ ر

 ۷کس یگ یم شن ابار وا ےب گر لا قار لا بال یک رام اا مس ےک کل قل ےس

 شناس ےک ننن سر ںیم یس ایک لب ترک یوگا چه رج
 لس تک یب اٹ ایف نام لع

 ار درع دوس نر ن ای وکی عی کوایک بویر اظ ہد بجٹ سرد سب نیت
 - ضرال رس او ےہ روا لابو ترور ات برز رس لا

 هوا رام با لو رب هک اد درخ یہ نج ےس فال هک شرع نا ترم

 دنا روس ےس ن ابرار چوآ سابل را ےک نایک رک س ایک اب یک
 لا ٹراعرب نلعتم ےس تم این تا العر کم ںیہن یم فرص ۔ےہ اج ہر کب هری روا نم

 N تمام ثیداع رشک ام ۔ںیہ تالا نا ہد حب ہد یز ےس سا نا
 ا چ ررر کی کن مرات ںیہ تاور ناری ۔ ج فلخ بر ہو ی ں ورس نصل ۔ ےس روز

 ق ا و ا ا سل فسا

 ہ۳٣



 نراس

 ا ہہ ہےشتےتپتٹحخکحکتےےصےتسسسےتٹتسسسہ۔۔_

 فالخ ام اب یم ںشردص نا۔ے باطن اسم نم ےس نا یی ےس رم اک کر نم لس ہرا

 ںی لعفےس بیغرلاع سا ہی ھی رد ؛ ےس نل تدور کت دام لا تس ےب بیس اڑ ام

 تان سا ار فوخ رمن لن ا ےس رانا ے الحا ےک و مے لرلوار ےب ی

 نابررعب ےسدروا ےب تاموع خم آب رغما مس عرش اب . چو تام بشن

 “نا برے ایرایخ:ف ترک وہ ے املا حرر ےن سرکہ مالع اچ هلو
 نرخ عرش اگر دعب زا ین اکے کی رو هلن سام تر اك سوب غول باف

 دا ا لا خ ںیہ مر رکے کن رک ترت کن ار گن اتصال
 9 لس ۲۷ لب تکی صف سر

 ںی ےک ہن ب طخ تم نوع تت کت ا ان رن یاش ںی شور یا بے

 نایا ےس پن ےس فط بزم ےس با اکر رکے ہ بل کت
 بار ع ول نم کور دروس از نایاب فجر لط سل جایز منم

 اکو کے ا لکل رر عب هک بان | واط ےل یب لری حاصل کے یہ ےس

 < سر لک سل ناب لب تو برق یجب اپ اسیا لک طا اک کر وا ناا تو
 رخ لگو ن ایا دعب ےب ا عراف ےب کی ب ایا ںی کل کد ناب و کت قد سر

 ےب یی پت 009 ملف ےس ںی نا اکی زم

 ملا د ہلا تہ وق لبق اوا نا چ ںی ےک ت ہرمردا ےس ںیم ن نال ر عب

 ای و یم تام کہ زز 0
 ںیہن ها کرب ےسے نر اےس ناشر یفم اوتر کی سان رو !نابیارکرف ام بلطم

 لب سا شکن اف احد ۱اک سن فیل مز اب ل ی

 ر یولس فکر ایک ناب اخ اھ ب ےک س ورب عراف باف ےس بز

 رکان ب ےہ یم رامہرامہ ہد کي تم لاس یب یکن کک ارگ نم یب ےس بان

 دو کے ب یاس را کسری Z2 ب ا عرولط با هور را یک امام یک من

 اسب يا رانی تکرار لر نی
 ی 9

 تالاحوکں وبطانم ےکرر وع یم تہ و ں بلطص ا نم / سس ےن الغ رد 0

۲۹ 

 رز
 هراب
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 کک نسل
 مر مینا وا ارم هکر کل اص بازو گل Je إرامایات قام

 : ناب سا ر او اج اچ

 نار ڈس اد نمی اھت اے گو یت ارب یب کلا با نام ےیل تنس

 رہ الب لرب اک نکہ اروبا لم إب ےلا زر صب

 !ig روال تہاب راو رام ےس تا [ن رکے ای ان بللی ہو ےل ے رر ر نم

 لازا اروا نکس کا

 تیا ںی یل تارک مک ےک اروا چ کل رش کے نک نی ا ر ےل

 یس کین ها ۶ هلو ےےزکف رعوا سم ا ار اهناب ۵ تیکه اب نم تنم نكمل

 نار کپ کی اک ما اذ نا اد ےک دز شکن و جم وک

 لم برید لتا ب اکے مت لاک یر ز یاھا یت اردعب ےس ےک ن نت ساق هل کر ےس لیک

 لنرک٣ِرں یت ىؤ ادل گہ خ اب ہو ےہ کریم اھ ض تے ارآ۔ اگوہرمر کن ایی ےک لا
 تب ادارے ں م عع ےلروا هر ترور چو 0 بم نزن اب ا ےب ےک ےہ ماسه

ıdتب کار یہ ےک س ا ۔ چسب عفت ےکرانا و روا اھکرذ نایریرد۔اگرہر رکن خ "وی اهن  

 بردی سگ دا توپ ین اس ےک اس لگن ایا یہ ےل ۔ اراض یخ های ف
 4 و ا ل هم سو روا ۔ ےس ںیم تو و کیم تما ہوگے

 اس طی ےس ےن روس ساب کی جک شه ناماس کی سکر عب ےس ےم رپ راوس یک 7 ل

 يا ناسارا پرا یکے غ دز اف ناماس سا هل لو 2 ےبور ںی نااس ےک س ای ہین

 تعبیر واز اہے در سیم ناعاس یس ےک ے ایسا ےس ن اا چسب بلطم

 “ل ےڑیر رات ف رخرکں ابا ےن نر ں ا - جم سل کس دن نوک

 “اچ ںیہ نر ن امار ےس ل مع کہ یب ےس فارم سا شی وا ۔ ےہ ایا ران ےس ہمت ا
 مے هو باور س ںی نا رض تاباوہ فللخحیےس سا ےن نیہا لم ۔ ےپایکل یلدا
 : ےب ارف لیپ اس سران تعا ےن اشک کرت الو

 تایر لق نم تنما فطم# ًاریخ اهن ابا ق تیک رفگر وا

 نگر دار یخ اھ بکرا اهنا اضف عفش ول کس قاب بس نهم رنک
 ہچچ ےہ جے یر رگ و

2 



 تر ون نی عس لر بخار تیس »ا بام تنسا
 وسايل هچ نم زنم
 هوب د لوت رن ب

 ےہ کر ایت زرنا ل تع الب ےس را ںیم تی ا رکے تگ یم فاصلے نکا نارمل

 ےابنباد لیلا! کما تابا نمو ںی ف اک یز خر راع ۔ ںیم یخ تان کتاب و

 ےہ در ںیہ یک رط سا تاب یر یم لا ۔ے در فل یک نوش ۳

 رو اگ نیر ی ناز یر کس نکس تک و رس uy ران تر ب

 تاب خر اصتخ رک وت زود اکشن اد یر یخ اک رکے ن سرکس نے ییہ
 0-1 ارت خ ب الار عب کهن سو رباط شر تاصرو عفو لا تاب سارا ۱

 و نا هی کار وکر و رع نایک یی ےس ےس اط از

 تایر عت کن نر فسا نسیم ها باس یب م یل ا ےس بج ا نر
 2 کردا کد ترس 0

 لنت لو ہاطزخ ١ بانکاذہ اھت اکبر کیک مش لا

 ؟ یھت مس مہ تں یھب یھ یم ںی وک بر امن دروس ےب سوت نا تر

 < لس اد کا یک اپ هتک تنم رکءاجرتذ رکا کن ۱ دعب ےک سا

 عدد وت امنام سیم رک ای کسب و ۔ ےس سیمررفع یکوکا اذ س ٹر

 ہر نوک رت وجے یب ےس نا لیست ره و سر
 تانک کت کرد یی ترمن رد ارپ انک رر ےب ےک فچر وہ ےب تقرب

 ی یا ترس به هک ها بل نی نون له او داش راریب ےک ارپ

 ربادع اردا ےک یی ے وتر رت ںی نری لا بازم ر ںی ےس ۷
 تک ِِ ِ 7 ےس

 رک ایا سحر چرم رس ناب تن وز تا
o ۰نس 7 : کر ےہ  

 ناب نره کشم نابود کمان شن ببر هر 1

 < ع ےہ
 ےہ

 مسی
و ا مر

 



 ۱ ر

 ر اکا ابر اچ زنا طب ےس تن سادو کک جے د ہا عاص لکی
 ےن ا با ےس یم ود ےس فل عنوان یم تی اذن ۔اگہ اکی اسلم
 ۔ ےس ایا ررکت ذح ےس 77
 کا ایک ت 1 کن رف هک ست هرز یی عرب کا ۸ EE مو ےک 7
 _ کک رکو مصب اپ د ںیہ لمبی اانا ۔ےسہس ۲ تیکت ام

۷ 
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1 
 مس

 ۱ ا
 ناسا ۳ هوا

 “ج

 اج 49. 9م وا وو سر مهم و وع ےس ےہ

 ی٢ مهنم تسلاعم اون ومني اوہ ف ني نانا
 اج نم چ نوعی اونا ایی ھوا یہا امن رم و 9 مور و و رم
 ینو لا ءا نمو ایلام ع كلذ نس ا

 نوملظنال م 9 ۶ مهراهانم 5

 کت فردا الا ڈر قکں یم نید ےک ےن ںوکوکن جب صالب تے

 ےگ مے پار لع ات مان ا ےہ سیر اکر رے نااکس با

 یکی بچه 0
 رورو | ےس دوکس ا ںی رب ےک ارل ےک شی

 کت اه ارباب هک یک اک یا 7 رکے لاک لوک

 ۶ ہن لا یف سن: ان تم ںےس گل دوا

 تاذف ام
 "ار بم نیر لاا ار

ا رپ نم ےس ید یم ےرع ات
کلاچ هات لب تانک رو

 بد ۰« لارب ۲ 

rer 



 2 نرم
 لر لار جج ار ںی نم ےس ینہ اپ کم تول روا انرکت نکا طاہر کرا ؛ تیر فا تحعاطا 2

 لس هد و هپ کک یش یش ۔ ےہ ندا کسر یجب ۔ےہ دم
 ےک لک ے سرر ہر داراب ہر تتر کن انا ےس نہ لإ لک رر قلرو ار اعا نضم ےک

 رعد قالطاکر یش لر اپرد اف ۷ انھی یش ےن اناا ہد ۔ لب
 تہی لب ۰ر < تح چ ی عاری هر بس فرم

 اتر یب ےک ار کوم لصحاع ںیم تالا اب نب ای ناجیکس ارگ انا وب تم ود
 نسل سن اور ےس نیک ساری ؛ ےس یٹادھگر سنن بب

 اف ادنع نم هذحاول وب هنسح مهيصذ نا و هچسراشرا رک ی لغو عیار ا
 و نره قزف ںی روا سنی پس یک کل ندای ام شونو لم رن
 راو ت فص کیا هاو لوس هی کن نود تالاعرو تاطاحمر وا ادا
 ناپ | ےس تالار دا تاتار فرما اروا ےس یت لوا ےب ےس ں رئو و
 ڈی اڑ ںی لر ےک ص اشاد توز ۔ چ آو ےب ےک ت امتد ترم لاھ رایی سس
 رو سر A داس ےس یک کھ اہ

 ۔ ےس لت اس عج اک ما

 زین لہلاوحّب کو وحب اف اقتسام اذ ناکا کر تیسری ار تاک ااو

 وکلا چمن رگ شرب دیس عیب
 < بر ارم تخریب هک ید سام دکترا سا اف لا
 یر نگر روا تیپ نر تو کیم تر چو کش مس لا
 کک اےس تمام لم ام با ۔ ےس یھ یم روا ےہ یسم کابیان رت تمرد تہہ اگ
 هنر تاج رب تاب لای ربا هو نل ںیم سلم لا یم تلاع هرم ا بکن تدارک درب

 ارب تا اخ اروا تارتا« تایر تاد ارپ ےک ن اک رپ اپ چشم هرکس ین بس
 ددا ۔ے کرب ای تھر ٢ تیب ارپ ے با ۔ ےسہای مر اب خم کےئرکی سا نر یب سا ںی ےک

۳۹0۰ 



 و را

 ےن کاک کا تشم
 ہیر پ د صا ۰ کک 4 8 /

 J رہ بم تفت هدر هر ت مکرم

 راکھ یر بچ را ےک ذیل بلک عطر مد جز

 n ایل ,KG ب رګ ۳2 تک ےک

 مر اس تاک
ہ اھل سیم ران اد ہرے

بم اف کوا ےس نر کے ج
 ےس 7 ےک ط وت فل 

 فرد. رم بس کرافت عن روا ید ںیم رگ 5 اوز

 لب نرد ےس بس ای ےک ےک ٹپس ےس نید عا بسرد ا یت کر وس گیم سرن نام
 تر ا ا 7 م ص حر ل مے راز پ
 ۔یرھکے سار یت ام تیا ےک رس ہیلع لس فرض لا علا ءا اد لاد رز

 7 : ۳4 رم 1 ۳
 وه شہ

 ےس ناکہ ےگ ہ خرد الاوٹ قر کس ماند ےل ےن نریم قی ےک گا ۲

 دی همه که رب ساب یو چ ےک رکا احم کن ا س ںیم دلو رک

 واش اک ڈ ایج ماحعا ےس تہہ ےس ھکیاس ھی حام ا اوشادت لت ںیم رار ےل

 مولسبس نع رک قتل: اوعبت"/ و ویب اف بعمل اذ ناو

 ںیہ تر علی بز گه طب )چو سیا شیب نو رم

 - ےہ دار. رکن هه کا حتی نیم ما
 جیانیمعامو کیا انیحوا یذلاو ًاحود ب یمو ام نیذلا نم رک عرش

 (یدوش) هیف اوقطتت لو نیدلااومت نر يلمع و یس ومومو یه اربا

 ““فلخا ےس ل اج امر وا نال نان. ےس ںی قیمت یک بم نا نر لر

 کنش کارِ سر بسه تقوی بز هوا تر زر

 o ۰ 1 : 1 علم هرس نقد تنور ست ےک 7
 7ب7

 لر رخ بس کی ران) ےس ضز کل صف هه هک کسب

 “۷ن ایمرد ےس الاو ےنرک منافع در اعم ملک هارو ارت مک باس بن ا ےس

 بلطم ۰ ۹ ےس ےک ےئل

 لامپ مهضب داوقرذ ن ذل ۱ فا کلن لا الا ےےنرک چرت

 طھ 7 ات یک 7 ۱

 مو نر لم گرج ےہ کر قتسم لن زہ الم سر نیر یارک فل
 را ا ا ا ۱
 سه در هو هاو بر ار تنحل کی دب روا ےل ںی ا

 ہک گن ےھت او ےن همگام اپ یکی تعبیر مس نا



 نار لام
 ما

سس تے تے ےک
سیشچڈیل ےر

 ب0 تکسٹ
 ا و وو

 مس

 تردید نا هل لا میس نه هک تن بسر ںیضراکز وٹس یک

 رک کنار رپ قت مت کس رخ سر زا

 و هنبد اوقرف بحاص هات ترمه هم ندرت بم ترم نر

 کردا ا رخ یم نا وما ںیم کے نال یت ںیہ ںی تار ےہ ترک سن
 ۰ هک ںی ارو کن بک

 اپ را نسل کرد دزد تر رویم قف یم تا

 ار کہ وہ ب نعم ےس ےک تاراز - لمس ولو روا ام رپ هریک ےک ےک سس ےس ان ے

 سلا باک شی ۔ےک هنر ےل رک ۳1 7 یکن ید ےک ےرشربے شرک کن ر ےل

 < سک کں ا تیاری کن رو ۔ ےس ےن ا ںی وکر روا ےک نوکر کک

 عجب ندضکگو باک ضعبب نونمرتف ۱
 هومن سنگر اچ تر رک

 صر عا یم ولر کر ےکادخ رکی حک ےس سرد رخ زمان راک دا

 ها کرد ا رکے یکم عیب فک نمحبب نمون رک کرد کر غارت

 هرکس روا عمر یی نور و لخت ےس ںووسر بروا وپ نلت ےس بک

 سی اینا رم سا کم ےہ ا رکھ بي جم ترک یک
 ی و زلال ویز چکر ام كو یی چتر ۔ےئگوگرذەککیک
 ۔ ںیہانکی دہ یکایک اہ وا وتر ےس بی رد یر کز کن کلیک چتقراذم

 ٠ شدددع یکن امید ےس لرتشر ےکا ین ای ےس باک کا تاجر ضرر سس

 اکا بج ےس کس و ےس 3 ضلں یرظن ان آو ہر بری لر بک مرور کل

 هر ںی ب اکل یا ن ادصا ت ہیک ساھکے ےن ں رک نہرو ےک اج ایک ل الم ت ی

تر ےک انکا رک ف رصرت ےس قر - ل عجل وفود ںیم ہیمالص ا قرف ادص ات یال
 

 لیا رخ ےہ بالی الصار داں لولد ت یا ا ترف ئاسار دا ںی قوس

  2السالا ختا |
e E E OS E LCL 
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 ممتا ےس سک

 پاک عدل باز یه اه زنگ
 ؛ ےس راشرا۔س دیک تر

 ره كار تای رجام رپ افت دان
 ۔میطع بازع

 یر سا کن هیتر کت ارد هکر حل وک لنا را
 ۔ےہ مکس ازع ےس ےک ند سی گیس ر لید عو

 عیار و سا ار. ےس رہ یت ۲ں زند ےس تایدر
 افق سد فرش سریع اصن یر اکتیو

 لزا یم ےب ےس تم س ا تنا کپ ےتایڈ ہیک لا ترفحردا زا جنید اور نل
 ۔ے ساو هوا ز تکی ادر کن رنا نو تایاور ید یب ہوالعےکںس ا ۔ےہ یک

 : سوگ ا رر ذی رک ںی اصگالا یبط شرع عر سا

 طبس نمار ةیلوکب س کب جو کو ےل تیا کی تیک کن

 تر بسی نا سم یا وک دا عور ردا تکریو اا لا ےس

 رک اک ج کوا ہو و ےس لب ںیم حرز ی تیک ط اض ۔ ںیہ ےک ےب ےس
 یک رش ےس الب نیا چ ای ےک ں ب ےل ےک تری کت هری ۱

 0 ۔ ےک ےل ےس ع ابر نر -اح بج بر کار قاد ءا رضا

 ےک ںاہکرکایکت خایرد ى فن لاوس ےنالعترضح یی لاوس یوکے س نو ےن فیفمص
 ےن اجر تک فعل ے قتل سا کاب ایا ںرچپ الاو ےس کر کک( ا ار رس له ےک

 4 اف وه ( کن هر فرا هرز س ید ےۓرںودشا

 فل و انک قلعت ےس ں رر النا ای رو ےک عن لت ارد ےک

 تن 7 د کراس کر دا ی تکاب فکس شرک

 ۰ ایم ایڈ ےن ان ترمح۔ںوہ گرام زبر وا ںوہب یررا ںیہ دیش ںی ن
 2 اے ال ٹیلے ی هیت نمک حز ور پی برکت و

 مع ناس دار یک اکہ رود در اس ےک 027

 لر زاوا ورک ور ل لع سرر
 ا س و < ہسمسس”

۳۹4 



 رپ شراب ل سس ام
 /زےہ ار مت هک قم بر ا اسدوخ ےن ںیم ہکےہ کی وار ۔ زاد اک
 از ترا تیا کن ارادا ںی انب ںایاپ ںیم نسرد ین ریبن
 نزمعن یخولا م ای کے لار تفکل یاس اینا ید وق رخ نیذلا نا

 رر تاع ترک رک پس یھب سر صت کس ا ںیم تایاور تر و کی رسم
 ضرب هک ا سا تیا کی هتک اه رب يک رب صف
 لا این ےہ حلعتم ےس ںی ان تی ہک اپ ےن مان اولاروا ےس وپ لذات

 کروا لوکی جا ہاوحخ ررر ںی نرد ساتما سب نر ئاطنرکے سلم ک
 اپ ماکو چیلر ریه سخن تب

 -هچ لر ی زا
 ےہ اع کاب ےہ ابطا ےب اط چا قت کج لر لک تاب کلا ات
 ارم ند ےن لوک کرا ہد قاصر برو طی د ایہ کر ھی در رخ یبذل) لار

 ۳ نل قاسم اک سامنا ںیم کروا کل راونشر چکا انازرکر روا وک نک 27 اکا لس

 اندر ور هوای رگ اب رکت رکے سورہ بک مراد ده
 iJ رر حروا یللع ترطحر کا رکو ترک دو حیا ایان ۷ ناف ارل لا

 نار اکر ھن د اوقف ی الص ایران لا لر سرد گر نا وب تین یار دا 7

 کیه رام که تی از هو - هست الخ اے سا وک یی ل 7 رسان عات نکل

 ها ام نلحت رکے س نو نجی رد کٹ واط کل وزی نا سی ند ےن لوممارکےی اناج مرد صقم
 (e تی هستم ےک ع سا یک کوکر تاس کن وم خدا حیف نالی ےیل کب س

 ےہ ےل اک ےن تہ راھ ےن تری ۳ کند ںی در یس نی دقت مات نا

 ۰ ںوہ ےس یم ںسکر یے اھ ےر کار ٹال ہی سی در ماند ےہ اس ںیہ چکے ا

 او تیر جرات تا یک سرو تلخ تی رک سر لر گل اب ۰ ںیم تما ا

 کس اورپ ic) نک ر ےل او هام. ںی م لع تیر ربط

 ضرر سیب باروز چین لس. با
 دز ناطص هست ای لوصا عٹسو نور دا ےس اح کم ختم کل وسد هک خدا
 رام نیر ییہ سید در هک کرد لو ےک ےن تکیے 7

Sg E E ES E 
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 مم ل ٣ ل
2 ۳ 
 لس لا زن برا بس هک بس ہد ےہ بپا ضرب - هد ےس
 لر سا عرف تر تاب ےس یب طف کن ہد ےک نر
 م مم Ln ف ر7 رر تم یکے ٤ ےس تر دم ی ںیم سار دا

 ناب تان تو ماش یم تانے انہ نو ناس دوش ےب اض ےک ت ارپ
 7 تکه تب فرد اب ما رایت هر سا انت میک ا 4

 ( ماکت نفر ت وب
 لر یس ترن نعل تزسو 0 4 ضمیر یا

 از ورو عصا ل ب تلے مار لار یک ہر باہ ترص ےک ےس ترابی تن تر کٹ مس ےس
 ۔ از ےزاو اإ ردا روزی تم رد مک تد ہیلع

 بلع الصد محم یوه ی دهل ا رخو فلا بآل ثب دج اردخ ناف دج اما
 ژل ال مع لک اهت اش جت وم الا سش و مدس
 زیور ی ت ریس ردا دل نر تہہ وا چسب ال ها تاب ندا
 2ر جیب تعد ر یر دا لک ال ےک هو م۷ ےربددا ےس

 تا ہے اوز سهم ب ۷ ترس ارو سلا باک ےن سیل لا لرواد و کک داسر اں ا

 يرتب روا ےہ تعزب بس ہو اپ د رج تالخ ےک تمل ن قہ لے یر اد

 تزسو نارنج یر اکیا و تالحا هد نصب هی رب دا رک 1۳ ےہ یہ ھڑ ور ےس

 رک زکر وا یکن ی لت کرب ہد کر ب تال ےک شرر کت نمو بآکز رو ال. ون فال هک
 تادا ی ےک ن م۳ ۔ںیگل زا اکر ناردا ںی کا اور اچ 17 زیبا ےل ےس ے نام

 لوس بان <2 یر ےک سی نزدد یل لورداءاذ ۱ق ھا سبب یا ہی

 هرز می کن اردا ۔ے اوراد JU تم 6 تام! مر تر لب ے م لع یا

 مارو عطر یخ ترم ےس اور اکی ادر کت رع مات ردا ےس ع
 کک نک تاور ےس

 کرو م اتم کے ےس یم الم هرم رد 1 ےن ی ررضح

 روات لا رپ سوتی مد وان رکی کپ یسک ید ایا تعرب یو کں م ا ےس سکے س 2
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 200ت کل وق توانم اوہ تنحل زا مر نت
 7ٰ گم ےس ۳ یی کر املن) ےس تع اش وا تحایق حی یم مدد ںمداشر اس 0

 ۱ را د ےس یر ر دا ٹکر ب ۲ مر و طه زا چراغ روا سیب تر وتس زر مک

 نیوز کل کج گن از مسی نام تر تبل ںی وب یب یر ہا تقزب تزذ
 LL ےک تسمن روا رو ey وا تے و

 تک. کس کا نازل یی یا رو بو نقد بان رپ

 ترمه یر تاداش را راقطا و توامشر ویل نیک سی اک ت رہ واشرب ےب ےک

 - لب هرز نکا ین ساکن
 تر ےہ

 ۔ ےس اوچ کت کرب یاہو یکن اہے ساو کرا ؛ ےس
 : : رکی بے از عزا یر لص ت زعتر ا

 ےس ار کل وب ہزور ت اک کب یسکال اھت رد کا او ےس کس مہ لعن للص ارو نح

 رام سیا ےس السر یب ۔لفلز ترابکی رو زن «ر امت 2 « هر « رو رصر ام

 ۔لا ےس 2 ےب ےس باس ہی

 دے از عر نس نب میا تھر

 ےن یک رک عرب هر عين
 ۔ درب کس رپ گم سا
 هاب تر عن تر لاتا ےس تکو بردا تکبر اکبل و یب

 یا ےنرمعن تعا ام الس اکی ستس نحج اس اپ
 و

 2 یورک مالسیموت ےہ کیا تلی لک سا یتا

 : سار فد تر اےن کس ہیلع ریس رل ہہ بارک ں پیف ترس تز
 “رر وھف ہنم سیلام اذهاہما 3 ثدحا نم

 1 ۔ ےرودر ہو ل ال تاب ین رگ ماوس ؛ےکاھ ےن یسک

 زر نر هو ار ملا وومصقکه سا . ےس رک ص ارمان دارا لسا

 ۳۰ہ



 : سم ےئاذ بججر ناظم اع۔ںہ ےہ کے

 هجری لر دن تزا کله یارب و یم ید ےس
 ۔ےہ یخ لعل رکے نیو اک وت
 نرل تارمار ب چب ںی دور العرب ر تیپ رک او تا یے فومصرہب حا اح

 نيد گی اذه امر ف لس + ان صحب ےک راع ا ےک ی - هسدودمدو ور

 - چي رد رله بس سو و نفی ما بت ناب وب. ےس
 ےک اوب پوک گوا ہد دم ےس اور کے چرت ی یکی بی اا اب لا

 ۔ لورم ریٹ افسا تما لو ےس ںیم یت لھ ا ںیر کر کر کمر اک ید ےکرڈلا یر
 ت کن یی ۲

 ۱ تا لارا تیام

 دوا ےہ 7 شب نار ۱تیر ناز نات ماعردا ےن لاش ماع ےن بحاصیاف لا

 كر ہک ایم تبآس ا تیر ب وک سکن ری کاکا تاب نکس لری
 4 اف رازک شو تاور ہو كه a ۔ےس یہ رک ک

 نیت اد نیعبس د یدحا یلقوهما لتر کس و هيلع لل یل ر ل وسر لاق

 یجعبسو ثالث لعقم !قرتفل و _گالاذ لس ی ماصنل او ةقرف ندحبس و

 ( ید -هف ف

 مم درز روب زاد راب کسیز اترے روع راسو رو ضس
 ںیم فذ رتن تم ی گرد ا ےس ےگ ٹی سیم ں رو یہ ےل یکی ر اصر وا ےس واب

 لازم یک سار کز اک اکر اپ ںی ں ولاد نسر کہ اور ٹا ی اردا ٹر یے ۳

 تسا کلا نب فرع ت حر وار وس ترردا ےس یک سپ زباس کل صف" ر اور کد رگ راریکراا

 کت لر ام مته تیر صور ور لک

 ۔ےہ ابرار

 بم +0

 وی است ال بک شم هر ا ا فال ری رک نسل ںیم تاویل

Y^! 



 مک نس یم
 ٠ TT 9 .ح-.-.-.-.-تسس--- - مس

 ۱ - با ات کر تباور ک
 2 2k fr / ےن ب رکے رکو داب چ e ےک ےس یب مر نره رب اثر

 تا اس ےک تدایرٴ ار سیم امن ہد رم عم س ا ہدادع ےس س : نکیل

 ںاعأر ےیلعان ١ام لا هللا لو ای نم اوذ ا" ہدمدو ےلمالا الا قو ھل

 تر اس سه سل یزد بس هلو ےترذ تم ترم
 - لپ باک یسک دا ںیم یب سجا ایم ےس نوک ایک
 ز روت کالا جبر اس کری تیر لر گن به ارت

 ےک ےک کن دک ںی ےک ا ےک ن ارد هپ ترف ار ارز نب ناک لارج یم سسر رکے س کدر بب
 سا / عی وک تادم کو رب 27 7 ارادوا یکے نک ازم لعرب ےک لر نیا

 فریاد تواب سا ےس یش نیول ارون اح سوکر کن قع ںیم تک کت الور اق اد دی
 الف اشک ت داع ےس لب الع ٹکر هراز سرو ا ہچس الم الا رسم قر اےک
 ۔ ںی ےک اف یر کر رع ۔ے یک

 _ تررفلا ده قرط فم لک نم حس داوه
 - هال طه شید سا بز ما
 هر علم ها هک جی ور نیم ارد کر نر گاف ؛مزکن اف اع

 اہے ےک شرح آه مراد ےس ٹی عی او تدا یاد ےس ابو ر ع گۓ رہ تہافردا

 اه ار گي وطنم هلی تم کک سنتر کای چی مس 6
 : پف ميان پچ کل شرک

 - بنر نت برس زود لی تک ا
 : لس ینا کن وا یب یخ ںی یی کم ےس کہو رک چتر در سر

 تبع رقم کت سو فور سرفه
 و هداز ےس تا گی یر کد دروا u رجم تر 1 رب رور رک ےس

 ۔ ےس ںوہم ین مگب ساوس ےس یاد ا یک ت اج بم
 3۳ ادا لصضر

 ارم ول او و ۱ رک ۱ ےک تای رار یک 7 ابا یار ظفاح

 ےہ سر سج ٠

Far 
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 ری او ےس کمو نیو تام طا شر وین س اس حک ی :
 ۔ ےہ ںی جیب
 ۔ ےسر نیک صفر اکی روکا الع سیب

 نیم چک جی یر جفت که اب فول زن تم
 هر خا تانک سر من یار ےہ سر کوک یر کاکں ولا ےن کا سم

 تام ےک بس اوس ےس کا یم نس مچ یرئاچکر دا ۔ ےس کوا سراب کاپ ےک بردا
 طب توت مع رد تربت هک رعنا ی یک فا

 رگ مرمت رم سکس تا يا هک چ تالش
 ۔ تہ اہ تما چ رام توکو ترآ ےس تم آہ کہ تا کلم سارا

 دوا ےہ یر ر ےن تر نا E ےہ ےک وقف هل تل سا ںیم تدع 7 رب لار

 یک کک چسب یر یر چیر ربت یک تسوید اےک ی ابدا سد ا ا تایر فرد

 کر انور رتبو رمت ن ویوار ےک اع ا ہاوترد اد یت 7 سا موت چی نوک

 7 نانو الست ےس الغور ارت یر رم ےک ل وود نا ےس الواب یے چن

 مالا دبكروصراا اھ عارتبالاد ۔ارہالادر ےن ص۷۷ ینگ طع لم نس / ارپ ونوس. - نیم اک

 را یش صل ےن مل یف“ اف اولا ںیم ڈک نیب قم ا ےن ھم ۷٣۹ یٹرتک دان ہا

 فر نم لاطل غر ب ےس ن ٤ںیم لاو للم ا ےن د م نوت ن سرم رم اب رحم خیا

 کو تیر نر ۔ںیمد ریہ تالیصضت کس سا جم لو ترا پیج لول شنی تاریخ
 ۱ ۰: بگم سر سام یگ الا تل راع ےن مر علا نب رویا اع

 بسا وجے هو روا ےس یبا یاں لوز < کے تسر اترا کٹ راع 777

 فا تماس یب یب اسرد )ےس مارک پاس س بروز تو لعن اص زر نیر
 2 222 که دلی ور

 ا ۔ پس ںی دع ب حک ہ هرش صرع نم تا ردا ے ھر رضا
 ےک “درج اب ےس

 ٹیم سے رہ و ب0 ےس نوک باک

 ٠ 4 ہک ںی نادا ںی دام ت ےں وش ےس ںوتر ف
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 2 نا ا
 سس حس سس

 گر کتی عرق سقم رد رد جیب قمار
 رودسر بیتی راس رابرت تيم جات
 ار راں ود نت ای“ ےس ر کیا ریلع اب چو رگي اکتبر سم ١
 نر عا او کل ترص ںی ںوتر ناسا هتل اف نک ا ۔چتس با لر واتس
 اکر یر کپ باکس -هچ- هو وچو یل السر ارو کرو خب قلا اہ کے ہ یلصاح
 1 مر رات تین ی سا بنت سا ارز لودر از یب ران لژلودرب سس سچ

 نر لک تعاون سرت هک رر واب ںی تعا اد ت لب
 السر ر وعتاب وتبيع ی قا دصم ۷ ےس سس رت امص ارد موکل ب + فوصل پب ف لا
 اتعاب نر جک د نیر بیای باک ن اجمد دک اج لبا بتل ار ا ارپ ماقا روا ڑ ولا ب تل ےل

 اار ادا کا ناب قرب ین شکر فسا شب ےس سارت رپ تہب لا ناک

 کل گل وا راس هوس ب ےس نجس تہ اب تسرب تی تڈ
 ررا تبلوصا سر اج ود ےس کک سر اکا 21 عا او نسل )بل ےل سا ۔ےرکی ور

 تاب اور تر راع ا اوس گپ رکے ہو بلط. ش ابر حر باطن ےس یس ماند لا تر

 ارا ےل اا ر وسور وان راک ل وص ےس ظل ےک ٹک ع یھب ا ےرسود ردا مک کا ےب کل

 e اک ساپ نب ےس یا ۔ ی ںایاف جار طارت روا تای تاوذ ےل ےک ا

 ےرنس كر تو نم تسمه قلب تارز رد هک تارژزذب نر لوا
 اغا 0 اوگرا ایک اھ بیرون ےک نیو کت اورد اس ےک
 کت تماس اے لام شک تین یه و اندر کر کز اروا الرز و یر اندر رھ کوا بل

1 
 یاب یورو انو ہک ساک ر فاص دس سا ۔ ںیہ ید کت یخ تار نارنزناف لب او یه
 27 نر اف نت تماس کن را رس نم یف ۷ تی ت رم ا ب اک رم ےیل ےک تہ ردا

 ٣۲/۳7 او ےس تا ور مد پن اکی ان ا "فرصا هی ترول نا رسا
 دن لا ںیم ےل سا نرم ےک ال سم برلخ مت ایک رخ نت کس ارد اےک یم کر

 ۱ ی ثرح۔ آر ایت نرو نر دا تاودن کد خرد ی هم رم شور بس ب
 رفیع زیب ےس ل یصادانا رد تین 77 ند وب هس ار ت ۱فر یک رر 1 ترب
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 ناس

 تورو تاع ںی یر یکے ںی نوبت یو کیٹ رند لر رم کرج تاج ےہ 4
 تتش ےس یا ام جہ تیت کس نا هضم ںیہ راقم ےس

eلایت علموں تار, لاو مد سر درب رک ا  

 بارا ں د که آل لب کر رشا تک رپ چ تر 1
 - نه اکتب ابس ےک قرن ںی تا ےن ی

 زر رک ی ےب ےک کے نزن تق ت ٭
 تز تال کز رپ ییا ںی نیو نمل چ میم قایق قرار چ قرن
 ورم سن رو عام بلاطم ےس تاک ن رت ےہ عاق دم کل رخ چند یدرم را
 ہد تال ید کیہ وت مات کوس قت و ےہ احد

 ا مع عد وم مارو ی یاب یش راس ےک بیتی بیر لرد بس ان ا ںیم عاد
 رہ اوج ام میا لر نشت رکے لم سا ۔ چست امو یر اط ردد ی اھو یئ اھا ارب ا
 یک ےس امر ب لصتو رم ےس ےرررد تک جک لر « رب یکر دارن میم

 "قو تل لو تیر شير رج یکی کری رب
 ازل ۔ ےہ کس شنا یکم بزم مانے نی نکے سر نے انزم اد عام ار منا بت

 لاگ اد لات بج تلاع یب کرا رو قر ا ےک رر دا۷ت الا و ابا ےس کد

 ےہ اص لم 1 اکا سم ناز کلر دا سہ ےک خر کس ا یت الخ ) ےتاملع مے یل وہی یر

 ائ ید و ۔ےس انا ایر جتے ےس سد رمن ںیم حالطصر کب طو تے بہ رہ یر اط پی ار مکر دا
 ٥ ارو ا۔ چوپ ی اعتاد یوق ت اج اک اول سوپ ی داط رپ نرو کین عن اجر یوتاب ب
 چ راتاو نار ارضم کت لا سا ےس نند اند ملک رنو روا رتو لاتا یورو
 هر را قشم بکار ایج بج ےس تلاع وور وصف ےس ر ااو ق ارا

 رب گی دف لی لا« یو یمو اوم ۔ ےک اہ ر یر اط تلاع یکن ایی گر لع ربا دا ےل
 الف )ابر یر اط رپ تضاد بچ تام - ےب اج وہ ایہ تلام راسل ماب ےس تلاع یب یی ت!

 زوال بچ وا < نادرعر نایصترف بس رپ یر الرب لات ۰ ےس تور بروا اب

 ےل نکل زت کن لنت دم هو رگ کل قو ےہ یب یراط رپ یک نزاع اااک

 نام کک مو ےن ےس سج ےس ناف اد قا یم ۔ ےس نب ییوکھم می کت مزححم تان

۲۸۵ ۵ 



 کک اے
 مٹ ا نر

 لر چک تم ال ورد نا نکن جد چرت لس
 کت کم السالب کک یز f ۳2 7 ٹا ےہ ےس ند قلت کئ ےس بت 7 ۴ رک سش

 "لپ ں پر فخ یر ےس ت اعرب ھن ت رواوہ ذقت ند ہو کات اکل رن الس سرا

 وطن ے نا پا ےس سیم لحل کہ ےس نا اہک س بلل ۷ یش ن مرنم تسل سنگ

 - لب کر

 تار نیر لک بد چو کیشن ہل اعم اک دال اره اف ےس ایا سیر رت

 روانی تارو یں انک ےک سرک رای ہرا وک رصد یک ت مارو ا ےب ورکوو ہو آے کرک

 نا عد ہے ےل ےک ار لعادم ون ا ۔ب ےک نمر ب پا ےس ںی گے س درک
 سرد ای ماع ےس رخ ا کر ان نک تک ہہ ےئایڈ کب اناع۔انگےررکراگا راز کس زرک

 نت بز یہ رتا کرک یب فلاح کس اد دا سرت فرافم نرد کار _ جلب تانے

 و اف ابا ر پر ف سس اپ نار ما مکا ےہ اوور ےدڑل !ندروا یر ملاک م لعوب لوزا

 ادرار وا سا کاخ مار ںیہ ا یک کرا با ۔ ے ںیہن اثر وا: ٹال یت رک س ےک

 ۔ےہ ید فیر ب ےس ار کل وتر ےل ےس و ےک کرک راز لبا ےب ےس ان

 نوا و لو اتو و

 رک رک سیکل ۴
 اار هش رش کر زن لم إ یلاصن ا ا حاس ےس ںیرگوکرددا اکے ےک جوراب کار درب قاب نام

 ا ناک تازا کریو کر ی جام. ام اگه تم تیز یکم نا کن اب نودمنی

 د اک کیک جارو قروه د گز کد ربا لت
 بم ار سرد | اش نل فعانطی هللاد ںیم ع لرز مس باید کرک

 ادم لب درک هر که سا سرت جز یکی در

 طی و عابر سنا کر تیفیکی تر رد لار پچ
 لری فلت راد ساده نمد گر زیان نت رم کس از

 مل خوا یل
 را اس

۳ 



 2 تک"
 لات لگا ہنس یم سار وا تقراہ ےس نیدررا نار فا ںیم نم ارد ےس یتا تر زد رگ 1

 رازا رے راہب 1,7 تروا لز 7 لن نن ہ0 1

 رییس روا ےس یس ر رر وا تک تام کر ںی دارا اار ۔ےیرای ۷ت رر دای رامب ؛ تکردا یر نم

 ورق را نهی هی را کسر ست داراب تی
 لی سرکہ رارار دا ےس کل اح ںیم لو یخ - دار کج روا تر سک ےن رک ھریلع رن لس
 ۰ ےل ارا ادب را تراک مر هد ید کر اف غار ص

 برن هک سداشرب اکیا کم هو لر رقم

 کز یو کیی رپ اخ سا ترم هک لر ا
 لد بجروا لوا کر درک ا بارت ساتل "لو بہر دا ںی اگه سل ور

 لب بی فرصز بابل کر ار وا لوپ اور لف اھم ےل آر کل اخ ۷١ ا یکم و
 ۔ںوہ نکل

 رب ضا لنکس سوپ ی چرم تا که ما سم
 کر وسو اں جر کات ۔ ےس ےک رک اں بش ر اہ ارپ یک لر ب سلخ او ںی تانا
 ےک سس rd ر توک ۱-این ریت اکر و البو رر ب ونگ ۳ مود ی تم

 گود کر سو تک نت ساک سای نزن ین ےک لکل یت
 برکت مع زابل سی سرد اب هر بز لکه ترم وطن

 7 یی اا۷ زور لضُل رع نزااقر و اے اج یھت سج ہد یھت

 رپ یس اروا ےل وارا اک اک ل وا - لب را که سا مایل ےس اک 1 مالک

 الا. سمند بم یکی رب َ تسویه تراک کدے

 کارنر ترع ںیہ ترور” کر سدد ۲ اکس د یم بیک ترول رپ در اپ 7 ٤

 ۔ ےہ ام گی رب سن رم گن سی مک اک رب نیلے قام ید ند

 2 رپ ےن رت وإ ےک ہ والا بد

 ہکچ دم دیر کوو
 ترم رز وي لورم

 ار رم یس سط
Yak 



 منا نشر

 رگ ا چار چو ارا چا اج ررر کلام ےس اپ رکھ وارا رک رب

 رک کیسی کل ںیہ وہ ےک ا بارے وھی لک ر رکی فرص
 ےاڑر یگ کی ار اے فرحت سر ےرہ ےن ہا

 مری م ترم سا فرد لر ےنرک لپ س١د ےس تصحو

 گر رولو تس یا دارا ےس ید کی راک اسان کت الاعراب نہر ترک اخر

 1 DAA مس هتک رم ترم لمس و لک عن 7 ن انو 2

 ےسرما۔ےیای نم اھم حس تاجہیکس ننلا فیس ےس ی اک با یم تیر ی لس 29

 لر هه لر سبک رزم ریتم هو اهواز الکی ابجد ی رخت رص ں ا رک سار ملحم

 اویل کہ و نمی یب ےس نان رے کان نیز ےہ رض ما اکر تازہ ادیپ رکن ی
 7 ےراترا۔ںین دار ل جور سو و فرم ےس دام

 انا ضر ام اہد کی کد رک تب اتاپ رپ اھت رار و اکہ اراک کک ی کے ںیہ

 ہرکس ا رک دعب ےل رم لار کر کس صل رکے ل ےک ال سیم لیکس سر دا تلررک

 و لکه ےک ا با لت رک
 ےیل اے کیس نکس نمد سل سه تاک رم

 - چسب ام لس فر مع سر هرکی

 یم ٹی ں ابر لمس فا کت یلرشر ومنقمےس سب ن روضر لت صلال عر ع

 اب کس تم اوخ نب فرم سمت کں مج ےہ ںیہ فیر یم تروصبد حرطوس۱۔ ےن
 الا, LA ے نوت ار رجب سم رنا ےس الر تی

 SANS تروعر جلی ازم برق ا یک اکے صا ےس حد کت حو ترے ارش

 فرم تروصب لر. ےس 7 تالا رٹرب یر اکبر نم ا تراب واح 'یکار ۷ت صحا

 مو 7 لگے سادا ےس امر تس دارا ےیل ر زب روتر یہ ےس نیل کر زع ٹکر کرک

 مع مر کهن کیا کل رب پاک امن تبع سز اک تے
 تر سی سا اجاره ار ساکن ل را ۷ن شیروان یک ات ۱

 شو لکه ناف ےک رم ل س) ترکیب ےس جلد

 تر یک وار اید کک اہک کے ف ارد ےس روان این( ارور کرارا نہاد ما
Yar 



 میا نص
 ا ا ا ج ںیہ ےس نس سس عد دس جہ ہک سس

 آو کیہں یم تن] روپ فام ٹرکںی وز متر چه بل وز
 ووا ورز یک چ ےس حرا ق اعتاب ی ںیہ ےل صحن مات ےیل گر پ کای
 ی تفرقه ار لا چڑ

 بن اهن با ضش فار یز ناییرد ےک غ رب نیل وقف
 سر عادخاکن اب ےک عن ا۔ےب یو لرردا هری رنیرع سنا لیک یی بز نبا اع ںی م ر

 SIA ILLA کار تم وچ رہ اک ماس فکر
 سو ےہ اہ کی لب یھ راز اس تبع س ا دور کن حر تار زر لری
 ام کں ہت زع ترم ےل ب اگر ا پاپ ارب هزضار یا (زس سا ی اوس رکا ۶ سرم

 ےس با ین ادعب ےس ز عر نجد رکے یب ےہ یخ نماظا لام ہب ےس تک یم فرح ا ہک کک
 ر کو ا ںی وہ انور ےیل اا نام ریمپ رہ ھچک واہ تارت ماسک
 رنو چه ی - اگر اب یک ردرفم رسا یهو ار لا ںیم ےنانہب
 . کل قابل کتضایرد هنر سریع ںیم ےیاب ےس لت ات سلم

 ۔اھت رکن یک ساب تل ید ہسحاص یتسق العاص رح ناک اا پاو
 لنور لوتس لاکھ س ںیہ بلکی ا اھو ب بای هو بمب یک ستار مد
 “بے بب یک پا چک تیک کب ےک کے رک رکھ پس ءاشخ کی یار ںی اگ
 2 راغ اےک ےس کال وک اردا رعد امضا سا تل ےس یم ا یر اغ رک یہا ہو ی امر ہز

 ا زم ۶ لباد انکی مس ےب ےس یگ عب ےک رز تر, کے یی الخ سرب سمی رب مک

 لیزر صبر لا یار چ کار ےک ت سیل لیا ےب

 - <چ یک تاک

 فرعض نود از
 0 برف کد سه. هم یک کس یمن مع یم زج جگ
 بالاول دکن کرک کد السا کب یر کا یت ارا یدک تر شر مس
 : ےہد شر ںی اہ ہہ کارم تام ےک ر ےک د تام اط

 سه من جداول یلص 7 0
۳۸۹ 



 منے )و
 7/ ۰ 5 0 ۰ رہ م

 ے ارد یہ لامتا مان ےک ساود ےہ کج رخ نکنیم مس یک
 ۔ ےس یت ام نکل کنگ اس

 رہ رپ تر سا ارت کف یر تحن کپ میک یارک چہ
 کل تو لمبر نب اف اع ۔ کاج کر مات ںی احا تفسر رکے س ماس او نایب
 بک ہر بدعی ا ہزوردانپا تگ گخ نالے رض باص ماع ےک ت اس نان ا
 زا تفاهم ید ہدایز ےس سار ارس تاک ری
 ااا اج نوہب بلاغ ر رغ تر کلر سو بم توام گه سا
 ین فورد ا تلیضضفم یر کل و تری عطا ات با ۷

 الف ةنسح ءاج نم که فرد تر با تی اراک کبری مک است ےس ۰ 3 ۰
 کرار بوبس وفا سنا کناف س ب ےب ےک ل ززال را اید اشم! شع
 - ل تو ابر دا هوای دا ےس

 طع جا ٌهشدل نم ت ولراهنعاضل ةسح گلن ناو
 1 "1 4 رک 5 یس 4
 ۔ےہ | اف اعراب تن اب تیلسسو | هساب استر اثر یی اردا

 ۔ ےس اد ےک ںایکیٹ کل سٹ رپ یکن سک1 کے یس تی اور ےس ہریرہ

 اک اپ سر لای ےہ یب تا احلا ےک ا بب لای اپ ےس ٹکر یں ہک سنے یب ےیہ اب ہدایز
 ۷۷۴ے کوم ورم ےس تر لگا سا ےک السا چد وراد باس ےی کا اض را کے ہرا
 ی جناح

 کرو لوس پک ی انار نا زی تاب
 و 0 1 ۱ ۰ ۳ 7 و

 ا ام ایسا ۔ ےس ہوکر ر رقم ارو اک ٹکا ہرا اکر هک نا ال نایک

 لار سم زی. سهم تل ريز و لک ویک س ںی رسد ک
 رکو ب س کک یخ ںی ترآ اض رخ تا راج اہ ا

 نرخ 7 ۳ 8 ۰ ت ل

 ا کس کک یر ںاہکل سوپ کی درک رل س
 ی انکی درک رت ید د رکے رکود رداد ا

ُ :۰- 

 "/ے اد ر باس چی ےن بحاص یضات ۔ لایک گل در ںی ےک ف د یب رک س

۳۹۰ 



 مت اپ نئ لام
 ج ج ج کوی

 نر ست کوش رک رگ رت کر چرت هه
 هکر هکر رقمہےنرشو زی ےس ںوتئاع ےن اب اک ازم ہکے نام اہکں ورکر دا گے ہدایو ےس
 رباب یک الخ اد برق پ سار وا گے ساز انکل سد رم مم و ہیلع نم یلص رشت سی ےب اتم



 مقاوم حل ر دم یا

 نو الصنز لر نوار ًیزحریمرب)

 کلنو هل كير ال یاب سوز ناممو یا

 زار یب اریع الف الہ نیم سلا نو آاتآ و تی

 ةرزاورز الو اھیلع کا ںیھت لق بین لوڈ یب لک تروھ

 رننک میر لر یرنارزو
 ۳م ۰ و مو 2 ۲ Mlle طظ اک مو سم و و ےک ۰ ۹

 و ضسالا فیلخ چ نلاوھو 8 نوفلتخ دی

 ط و ۱۴۶ ۹د و مو و رم 2 رت س رس رہ

 وس |امیق وم سول بیل جد صعب وف کضعب مر

 2 و ے ئے یک ا 2 2 وو 0 0

 ات جت وفخ او باقجلامیرس تایر

8 ٠ 
 گور تسار ارم هر اکر دوری ےب مچ ود کر

i کر میل رط مم اربا ےس ند فاصروا ترد ید 

 ايد حس نه شم 7
 کٹ ٹتسسس اس سس سس سس سم سس

۹۲ 



 2 نسلم

 کے ےک کلا چپس ام انیس ام
 ر ج یر اپ کک

 از چت سی نون خرد با تا
 میر ارگ فرد هر نا لو

 ۔ےہ اک رپ یی هدر وا ںورکی الب رلود کرک

 یارک ا هکر مک ےراورکے ےل یر رداد

 ھی اکے رسد الاو ےناھٹ چوب کرک ےس یا

 ےس وہ لب روضه بر شرب سا
 يادا 2 ترک اغ ارن یم ںوگاب نج اگے التب ہد

 اب ناسا لی نیا سود یاں یے جے ی

 رک ترین نرگس سد
 ار لجراکد دریا الب ےس زا منم سا او

 ص و سس و



 ما ن ناس لام

 ۲٢ م 2 ۰

 ۔ےسالاو تقرالاو ےک ہو رش الب ہوا الاو ےن

 تار ام

 مے سد دشاپ ےرمود چمن نر ریسک ود سم اھت
 ےک رکھ یہ سا ترم نادل ہ لو ا وجے یی اھت منو ںیم لص ۔ریزادنےسریکرو قسم ےس
 تند عامر. لری تسریع
 رام همراه مقیم کم سجا راس یی ۔ ےن
 پار ماما چ ریس ترور اس سیب مي کم ۔ ےہرطیص< تر

 زهر فرط یک این ا ترص تفاضر کت نفل رکے ہا ان نی ںیم تروا ند ےس

 دواب ظلم ؛ قلم هیچ فرش ار دا چسب ترکی رک
 1 نرو 1 د ا 1 ۔ تام لرب ںی لا حلم

 ویک ایبک تس انک لار کسو یک ا ترص تسلم کسی رپ نا قزف ری چ یک
 ا ےس زرا ها تسلما 90
 الاد ےنکت عاطر ۔ےڑچ یٹاضا ار روا تع اط جفت کنید رد تیم
 تاضا ی د ےل ی ا سکر در ی سا ےک یک کاطا کل حر دا ها ام ےھت

 نص ےس سر ۔ ےس عج کر لغ ء تقطالخح۔ ےس یاعد مت فرم کل زئود عالم ردا یم
 نیلم نتم ےس سے تالخردصم ےب رفیوصامہت نص ےس فلخ . نی هک ها
 سالم ےس یس باع 3ا ےن او نسر ت راع: اض نی نی و

 - ارگ رابع کن ےس یسا نت لاک ند یی و ےل کت راک

 ورت تاو مم مت

 ور واعرب سارک کہہ اط رو | ےک ار اصر ل ًیقتم یط لص اذه رام ایکن زد ہل

۲۳ 



 7 نا إلا
7 

 2 اپ

 تن از قع دیک تم سا رکے به قرار نر
 ےس جد یک سرد ییا ناسا کره حر 7 7 برے 207 ںیم اس روی رب ایارف ؟ ےہ ایک
 گز ےل ےنا نان ارب سا۔ نکس ںی لون تم کیا تو کاب پ تایر ککے ئپ ا
 د شوان ا ۔وہہ ف ان اس ےک کوٹ داس کس ١م سج ات اب ںیم اسی یجب تما ا
 ا تر 1 نزاولں تابا دد تارے کا ےک - ےاع ہی ادا بک یم

 تاعر بسانم کل ناس انے گر نیا اےس سا ۔ںوہی ےہ زخم اس ےک بس ان ےن لو
 0 2, ۳ص 0
 فلظے ترے عران ا ادوخ انا بج ۔ے تا ایک ھارماس ےک ف امار لر
 بر < له لوس بل لک رروزم 1 لرے سیم ںزرورٹیگل 27 سا ےس سم ںزفولمپ
 هراس کیو سرد ن قرص ردا تو هرس ورک ارس جرطسارب اد ےس ارے

 ارز رپ ماکت ابی فا تره سکس ارد چت رگ اش با
 یی بیر بس نگه بر کیک گی اعم رد هاب نزار
 "روال هر سرب تشدرب لب هی کن اش تب عن یرررع یخ لا
 ںی ے تن شو زوال شر دور تو انب یک کو ناصنا ےس اس ےس نی اس ہوردا
 ےس یہ ناکہ سارا انور لگ و چ کیک رب نخ تایر گر فاضنا تاس ےک ناک
 نیک سار ور ے کار ید اسر ارد فا ھی اد ہدایز کس تور یکی اد یس تلاع وہ کا
 ارور ولو ےس ررر ی یک سا ےہ خرز صاف کا لام ےک ا نیم عم
 سین لوس يک اشا حر سا۔ ےہ و اصن هما کسر
 رم ود هک هک پرو نسخ هست هو شد ا

 رت حی فر دو و تل ےس تما لخ س ےس ید ےن نا اس ےتسا مدد ممام ےس چبر چک
 نان اد نفس لکا یہا کان ایرو ےس رت دغ ناں تس

Oرت رز 19 4 و شب ےس یک مرد اد ۱ و  
 اور ےس الفرد ا چ السر کی اف ہار یہ ارض ترم تطل ا۔ےہ مکا ےب

۳۹۵ 



 , ۲ ےس
 شاپ نال

 لر منسم طر مل ١۵ اھ ینا ریا سا۷ سرک امر کن اشنا ترط کت ساروار ساک

 از
 شب فامروا تسرد یو ےسار کو رتسار اساس ےہ گر سره هدر ب ےل ۰۳/۵

 رام لو نی نت, ورد رخ برتر رب
 فای صادر چسب مقر ول طرق
 لر دا زی ما اک 4 صدق تل اعر ںی چرس اراک

 وار تر رگصاف < ساب 9 درب دی ع محو تفکر ن ادا
 یه بس اعراب« نرم بطری سرش یم اروا
 کی دم تر تفرش زاد ترلان رب
 غیب کت رحکسر کی للم ترضحےن ںوہت اسیعروا توہم کم یوم ترح ےن ںوپدوہب نیک

 یی روا ماس ا ےن تیر - سر اواربپ له یہ زور ٹی اعر و ا تیرو اخ اکل سہ

 نر وار ام تیک اسید رای لب جلب یر تری رس اسر عاود مدا

 ۷با تص لب سا۔ ںیم ےک سی در ر عب ترم ایک ےک ع کت رنک ہد ےہ ا ات وم عت

2 
 دوم کفر رد رد تر لوک ں اہ

 زد کر را دیس غم - لی ضتص مچ لند میرود چاق بی سرود
 تریسهد س ابرار غصه والع سس سی بلطم# سا ےس ںیم ت ارادا یک کوک

 ۵۷ل اذخ را اف ہی طب کت ںیم فراطتے سس سا دا ۔ ےس فار / سیم ناداں 2 رب هم

 طلاق لس چو لب کی لا بری هتهریشمت کا ام یک
 اے ار وت اٹ جم بر کں یلدان) تا 7 ںیم نون بل بہ کے بس یر درم ےل ےک نچ

 یل تورم بت اکو ںیم کالداد ےن ۱یف یش یراھب I ےہ رکے خر طق ارب

 مکان تفر و | تسمگر ن ین اوس سم نادم تلخ د ےس کف ےک کے ساتو یہ یک ت

 ۰ - ار ملاعڑرکدد ۷ی دام لاع تیا ۔ ہین اگلا لب ب ےس

 مالس۷/ اش تادافا ےل

۳۹۹ 



 نزا ار لاعردا کدو

 اک عسلی دزد ے تن ل ےش ترابی اب ا

 ےس سب ۔ےی کس ا یکم راع ی ایرو ا ےس اک ےب rf اکر نو ییا 2

 لک تفرش دایر نوروز" هد ےن نوے ینا ملاع سک

 مام تب وت رب کر قرون جلو ت[ے
 تاز مور ار نیک پس رویا تش ےس سم

 قیر سیم لار یر لاع ۔ےہ راشد تر اس ےک تک رہ اطم مز
 کر لقب قرون هارو چت را نا یم یا لام کے ہ

 روا تاپ اتمی را ملاع ےس کن فسا ورم ی دور یک ابد انب ان

 ںیم طابت روا چارلی نور عملا مع تیتر وا تار

شو ی لام ن تروا تاطاعم و درمان ان, نل ے قا هرم ی راب یر یا
 ت

 سیر روش هی نا لاب
 2 ےس یک مر ش ا ےس تانالمو تا رب

 تسکین تب ضرر رب کرم قفل مارا يرا مع

 رو7 جن اسار قس جل وص کرک انتا روا لاک ادص تب اما وا رک

 یال تطاس یک تک مک یر هرز رسما یاس
 نرم جت رم قو کات چ ات لاد نم یم نم سکوت

ES27 لاس لا تا امم انا وہ نو3 کئ رت ےس ریت  

 ےس تا یب یر دروس سا - سنی اد تخم ناشر یک . ۳ 2

 7 ان سش ےن ہر رب لو
 شو ےک ےس وم نرم ار ک تتشضی ١اف لررب ۔ےہ طرخرک ٹر پاک

 ادا چکر کہنا تود یر تیرو ب ت درج م نر تہ ای ۱

 “ےس اد سام ناپ برق سیم سر یک تن س حکو ےس اھ اک اانا
 ےگ



 2 رو
 2 ناس اعم
 آن و تو و تو سس

 رکو یش وب ت بند ےک ںی تینا کتی تاک
 3 رب ےررک

 ی ےتایذ کک ارد
 یت روا نره سه وکی روپ ترک زلف ےرد یک ۳ لیک تالو

 ںیم صلح و ر دا جسق وپ عم ےس قر لک جد ید کی ناز نیم
 هت و 11 7

Jerrرک 'دخ لاہر کیسا ٠ ےہ کر کل عت رب ور طس ےس اج گلا اک  

 اچ لا لات رز کی جو هد رد چی
 زاها شنی« “ا ا تاوز تمام انا: ےہ لر یہا ے رهیلع تملر نزلاطلص ی

 چت کر ا کاپ ۷ت اوز ناروا ےن ترب کی لابا ںی

 جٹ کس لا مت می اا ۋو ھارا تلم امت اند یب فروت ےک نسوز سس اہ

 ارال ارض ےل هک اجر مي چرت مال تااصرد) اسدی سیو تی شا
 اپی افر اکے سم تسرردا اس نو هچ نیر
 کل فا 2 سب ےب ںی سا یکی و هاب ترزنت تر کی ج س شبس
 لات ی ےس تسر لوکل ر طی ول تش ادر لاف اروا

 کر رر نر ظفر کالا تست کر 4 ںیم ںیرفدد فرصت روپ کک

 ۱ : نو تلف لو
 جرج ندا از شوت ی ےس لا ضرب لو لوصررر کسب

 گہ یرکن لام ےک یر طس اکے رسو د ير لت د کلا ا کو 07
 ۰ تست کرن وم ملا الا لا ال یھب لرد ایک ارگں و هار هستی

 یت کت لپ ضم جنس ککے یل ےس تعطل ؛ ںیم کوک یک رفع یم سر
 < سابعت زس رر وما نیس تاب ریس یاس یل ےس لیک د ی تک ر گپ ےس م
 . راک نر جک

 ا ےس رر داف نیو الام راز کس ںی لو د

 UA O E E E IT کش روش مک ابا ت وبس نیو ہد فیفا ا ےل رئو لد ءا ترس

۲۹^۸ 



 تن مے ہو روک وار لا کد اتوا دعا روا اصبت ےس کروٹ
 زہر ےس رب رصالخ ےس فیلم تمعردا یشن ید طو پلا ہب لوپ ن تاک تشاو لاتازور
 ٭٭ 1 “4 ۳۹ ب "وفا اسب 7 م ہے ںی ےس ین یا کمی ابا ت م یر تتسارع سرک روپ ےہ کک رکو در کا ضر

 ۔ ےہ ہار ریس های را نر ره لاک زار

 نعال ت اکر یز
 زا اس و هی بس )زمرد ازم عزيز راک ما

 کا اکا ب 7 اعم سدا ےک ضد دون مت گا ۔ےہ سیب کر لر اج

 7ہ نیک یم هنر تسوص i ارد ازا ےک پر مر یلع اا لور ا

 نقنل کاکت دابعر یوں یہ تیس ا “ٹیوب در السر تھ تت سرکه هک اردا تاک رب
 زامن ےہ س١ ہم کا تخم ےک المص ںی لوک تفل پس عی ےسرامنیم لہ ظنن اک الدع ۔ےہ ایک نب

 تنم یب نآر نه یب بتن سارا هچ لا تساوخرد ےسادخ تم نمک
 دسر دا لار خب بس يا لقف کات رم تقی: ان ںیم نے صقےس یم

 ال کب جس یم ماع ےس دوش روا بار ضع ال« بلد ؛ پڑتی امور نیررگن اض»یکذل

 هوس آب سراسر از جا تور ی هارو بر مکلف ن ار 71

 پا رکن سا سا یو تون اروا رایی 7 نل دامت لا ٹرضرکس یک نا

 گارا چ نافل د نیز رپ ولے سراب برولقلا نبط ہا یکذب الا بسا نیب
 لودر اتا زانو “روپ عو لکت ت اسا« يراگ ب لط و زر تم

 اب ۷و دک نر یا -یپ رزم لاگ دریز اف مات ےک جر ارد

 سارا نا

 اسدج لر نم ۱زاجع ۱ نکربدا و

 طو فذک !دباسا ةدلصلا ماقا
 ھر نام یر از کت رابح یب ےک تو س ا ںی مح هکتار هنر ن اردا

 ايي ت ا
 ت رپ ےہ رے ]0060 و un) ختان ٤ل

۲۹ 



 من ل رال
 س TTT e ا

 زر باغ اق کلین نهی نزار جگر بقا
 رررپ کد ڈک کت كہا ےن رمای ںیم کرم نو الم ےس ست.
 مبهم لا هاب تست ی یک صخره دیک سا
 دوا تر الصن اوھقیا انمےک ات dr ارادا کک لکا ١ ترے لرب ہم

 لارڈ ےل اس تر ید نمو الملا بفم یلعجا بہ ںی ےک ےل ےل ییا

 ۔ ےہ ید متن اراب ج تح“ اصلا ہدحا های ناک ےس تاگ
 ۔اتءاب دحل ام كن نر كرما گس الص
 ۔ ںید ڈو چر اں ودرج ے کرار پاب ےل رکے س ورم ورق
 ےہ اب اب ے ناف یہ ےڑلب ےک بس بوی تزطحہ یتاحعا ترٰطحہ طول ترضحح

 قالصلا ماق و تاریخ !لعف مے پےل١ انیحدا

 ۔ ید یکے ےن از ان روا ےل وما یک کا ےن

 مزاج نره قم لیہ زال بس نا یر رر ی یک ا تخ زان لار
 تير یک گن زا اس هفتم تع یک کی موم

 ۔ے رپ فورص لی تر اں وردا لولد ںوڑلس ی روا هوالغ سرور ترص ی ب

 تب نرفته فرص عدم ےک دری کے کار ند
 اک سر کم م سا یت کہ وا یتھ کا تجار لا لر ام

 5 : ریا
 لے ےہ ایام جج نرس مس ار س ےس ا ےن ناش ماع یک

 تورو سي ی رقم سرم چه ںیینم زراعت کر کل نو ی همتی جم
0 
 27 گمنزو اعورروا زر E ترص ا یب ردا ےس افرا لس کی کب ت

 لا تو کرب اکر 7 “رب والوا کئ ا ہد تو < ےہ نر ےیل سیم نئ تماس ی

 تو شو j کل دردا جور ربع ا رکے تشرکرد/نرن مح جر ریت ایک لار 11

 طعم بیر رع ن یس ںی ہار کد یل یی کت نمک زرا رطاونرس اب. رو کس
 "اش رد ان لاش ےہ اک کد نب تعاط؛ یارب تسد کن یب
 ات کم کو تا نس ا وف ےس یک اح اس و ےک

۳ 



 ناص ام

 باک صف درد ا٠س 7 72 یر نر را ارج سکته کا کمر ۶ ھ25 کار 9 e تیر روش کردا ت ادب اتے عام کارن یت نرگس ون مری کل ی زر کت کن یک جا ناف
 ۹ امخز ا لات قت توخس ارد ۱ سل

 10 روم ۳

2 

OAL LLL ES۔ یک نب ےن ابا تر یہ وا و هی بلکه رور تصوخ یب ۔ ےہ ںیم برش یکوکاک ایں ی تداک لکا ےس رک کرشن کام نر تیر کل اب را پاور تب مرا اسرا کا درپ کتان اھ تاد کا کے هر پی هر تام یاس یر لا اسی نوا و زن  

 ےہ م ۷ل ر ملک

 ور ضمن راه جت سم ںوللسںیمردد ےہایگاد اک ا یا هم ۔ 4
 یر بنی بن لا پت رفاه رھ تا اکل ب تی رب لطب ن اسلا
 ےہ یل لاک وس اب لال دا پی ارم ےک د سج او 2007

 ےس ینہ دهم نرم از تبلد اں < ےب نگ ہد الت ےک کا ے سرش ک

 هر هند چت رنو بکس سدان لر صلی رونی کن اب
 هکر اف گاو نیر که اش رس رکن دوز ےل سوں ورب داوی اوال

 دو عود سرا کیت تی وت
 کی اردا نیلا دانا یرعددردا تیم کاذب سیہ کو دانشر؛ سنا ود یم تی

 رجب می. تار هم تر ی عن گرد سا دیر یل لو

Otار کاب تار اس کت و رز زند تراکم یر  

 کک دد لو ددا ےس یخ اکر هر یر کسب چک
 مگس یه تر سا او مکه جنوب ری ها

 ب وم میسرا ا



 نار م
n 

 رک تب دابر رد لم ایک اب یم اک سس رو بس لس مے ٤ ترضابت سا

 رش سان ےس رابنخا ےک س :۔ےہ ا ےگ ہر دا درر لی مان نایب عجب

 نئالاا ٹیک کت رسد یر چب نیکی تعا ےس لس - یر نقد نا

 رز کھ ا ہک ویب تقی ی رج تود ض زل ا بکن ایکن درک کرو

هتل سایہ و اکر ان ار اساس روز اد برسم رخ
 ۱ 

 نافعا اک تحاصر

و کاري کک ں رت ارد ےل رانا ب 2 ۳۸
 مد کنم درک شالت برک کا

 ۳ ٣-از کرلی ندی حر تب ا قر کلک فیصل فیلم ۔ ےس بر

 ماه تیر تم فسا کریم رسا يک اتم سد لر لوس کس

 ٩2 نیحتسف_گااب و دبعن کا اب) ے

 لر. اب با نولع له تا هک شک + تی سا

 ۷۶ برکت کافر یر اچ یک ایج کت د اکر وو یری د ہک رپ اپ پچ

 ا کیا خس اں ردن زا رت ادب اع کری شک ی
 لر 7 000

 ب جس یک کاو سر دو اک تا رم رز را دا یدو یا حر سر کیٹ
 کے برکت عکاط ؛ یک ریروط ید ارد ایر ایر د ا تسرب راک وپ کراس کت ا

 سرد | لفعر کت ارب ۔ےس سسر پیکر درب رزپ
 ات لا کت اندر یس کروم

 راگ وم ےس تیقی یکے رہ زہ کیا ت اندوہ بری اظ تعال

 رپ ای ںورک لن *برروا رک هکر مر اغار وری ر وش ابر ل ران یا

 مچ هد مرد چسب لا لو لیپ نکے رکود اال یم فالخ ےک

 ۲ هاش ںی سرحد د یک عر ضر ات برسید,« تصافر یرتر دا ترار یر ےل

 اردا ں کان بررلاوا يلو اس ےس ا حر سرخ /ں مرنے بہ بر رپ یہ تلا بب

 مدلسوا نیت تدداغا
۳ 



 2 الام
 رک سیم ترنم اپ وب اد ےہ ب ات لور می تر ا
 لری ر عو تور ےر زرد تاک پ عرترےک تیل سلب ام ار ئپ

 گرے تر ےس یم دا ہہ تب ںیہن ریت قت فاصدا جاو نا گول نب - ےہ ایس
 کو سا ےنرکردرحم ایکٹ یا درا کر اج رک یکے مس یکدم:

 لوک انی لا نفاق
 ےن جب رک سپ سا اڑی کس سا ۔ے اکر بے سرکل رپ دزد ۔-۹
 ناگ لب چوب نچ روک ےک بر پو کب س الار چ مارکت رسد
 ری تکه واتس وری ل زا اک ےس تھک اتم نا
 رها هو درک وکی م سارک اردتم ال ےک کہو ءار کک

 ےگ ل شار براہ رپ هر یاب یک که هس نایب لذا
 EN اے ےس صح رک تسر ےک ا ها 207 عصب اوج اس الا

 انی ۔ےگ کئ اح بب ےس بسر اب بس ناب کلش تان لار وا تک ےرامہف یقاب ۔اگے  اھما

 تعال حرت م تیا عب ااف نار یم تیک کا ایج ےہ ہک و نام سی لس
 رک اط کل وردد اوہ ےکرےلا م یک زس ار یر کل رکا نا مم تب سا۔اھخ ایاھلما بانے یس ےک
 عوض کسر روش دان کس رگ رکے س یہ راج کت اطا یکی رک رکو نارد ی چم
 ۲ل کے لص خرپ عاف ا ںوہ ع هک لاک هد ےہ یر راج کت معاط ایکن جیک

 رک تی ںیم سا کش اب کت فرد لب تب ےک لاا ےس ےس سو۔ ےس رد

 بلا کی رخ چو شم ےل یک ارد ا چارہ ارنب ےک اس ےہ لکی ر ےل نانا

 شرر تیام امیمد تیم ماه هک بیم منو نا نکن اه
 "تیاری ۔ ےس انکم کی ما لام اک ا ےس کک ارور دا اک کال سس١ ےس اک موج ےن
 باس لب کلیک سل اکل ب ناضارغوزم لانه یقه تر

 و س س ا لس تا هل
۳ 



 / ۱ نم

 رز فو چه هی کس ته یکی اکی ید ےس منا جا ےن ناض کرم اگے ٹپ

 رر ںکرتع وے حا ےس ایاجب ندامت ییا جی نیہ وس بکا ہر١ یکے لا ےیس ےس سا قی اک ا

 شہلا کو تبکاماھد تلخدق سر گاتے ات نزان تب تعا
 وز خو فید ےس کہ رانا ترک تي يه ید یدک

 ابطال یس لامعا راہب کر ای درنب ےررم ام
 راب کما لوا هشت تکی رب کی نورد نر تک

 رس هل رب اہے شپ لاک سک سرد ےک ڈی کر ٹل ارکے اب تاب اچ

 - ساب دات ماطر لیک

 رہ سا ملی اے این پپ ناختردو ماظن صا نل کأاع درج عام سے لاش یف
 لا مرگ چاپ مارا ملا سر نااطم ےک سیم ےہ یک ریدر مان یا ےی ےس لاع

 ملنا ینا کرن کن کیلے اج قلم از کت رخ ےن دوا مارک
 تھکے ںاپسپ یر پ داوا اکی ور لولا کا ےس ےس اروا تالا ید رتا 2ک

 ۶ ےب یی لاکل سا تساس هارو ا سا اکه سس اکو الف اک ےئا ےک سب صفت سیم

 روا تکی ار تعتد وا بیعت کک ورب یک ںی کنز یا حط یا کی کرم شپ لک
 تا ناکا یک مو ےس بای سا ےہ رکن اضف اہ تنکی خو ےس نبر تہہ کت ق
 کر ا ےس ادد ےس یا ےس ص اصب رک رک ےل و رسم ت سام تنګ راب

 ےن ار ایر ما کے سید یی روز او روز ابار کت رت ب کت زاجج یس
 ۷ل ےل رک ص حرم

 مان کت زاد کس ا امن اک ڈرا کے اکی عا تک فار ےس سارا بار رات

 اب تابع کر لار وا سرد رخ « لا ےل ضر 2 ان لوصاب بک هنر لا, ۔ےہ

 مد ےہ واک عخ ےل رس. نیت تب سر ۔ے
 ۷ در لس عج پد یر کیف خب
 ریلی رار کی عفو سيب چاره سہ ص
 ۱ ۔ کے

 کیس هایت کن نت سر نا
 "'۔ ےب ںیم تسرو قاطع اس یتترذتمےس لمعےس ےرسود ضح رک م ترخآر وا

E 

۳۰۹ 



 نرل
 مت ۳

 ۔ ےہ تتن زا ےک یا ردا ےس لک نزاکت یک ناصا ےس بن ام کل در نایب ج چرا ناار لش رد سا یر ادع جی رس تیز تا رج سم ت ر راہ نا ورز ا نسا ےن نب پرا ںی کش تان سر 5
 ۳ تاسف ار عا اگے دوم ےہ او ےن ےس بر دف با ساک 7س0 ےک لک دا پاکی لا ب نی رپ کباب ناب کی جاے ترا

 نایرلاب ان وښبس نزلا وخالد نلےفغ انب س
 ایا نب تام هراز ےس ییا نزلات نر ترس ها کا اڑ زرکت ریو دو چاپ کیا پس بل وک سو ۔اگے اھت ذ ھچ رلود یک کک شارع کک رخ را چکار تک" رک ٹیلی 7 تالت ا ا انا ےس سن 1 اے وہ د عروس اعد ردا
 چيز یچ تراز نوک هک

 رخت لنوو لاو ال اهیلع لضی ان اف نم ۶
 ےر ود یسکا او ےن یھ جب کوک اگ کی سہرا اک کیم ایک کہ کر کو دا
 ۔ ایج سیم جیب اکک
 ۔ ےس حرط یر ںیم ا ہر دا
 شدم لمحی ال اهدع_ لاملقشم عردت ناو یا سرزو و ناد مت الد
 (ى وڈ اذ ناک ولو

 گپ الرجی گر دو اگے اٹ ا ںیم ھر بام ےرکدد الاد سام رک دا
 هو هاچ اک ذکر کي یک کشک کد ےک فسا
 7 در یر اوسر

 e س79 0 ٠١ہم 5 ر اکا
 الاد ےن یارو لر کروا ےہ ن هم ےل اتر کی ا ہو وک ےک کرم رد

۳۰۵ 

 تم دے



 7 ںیہ
 ]ی ن 7

 2 عمر یک

 ۱ میاد جما ںیم 3 ہروس ےہ رکن صلیب با تر کار دا

 یتسامال /ناشالل نیل نرو یرخآن ضد و ا اوز ال نا ق و یزل اریهاریاد

 « یر وس سیحس ناو

 رگرإ ۷ے ردد الاد فسا مچ یر دریا کاکی ر اداف د ےس سج اباد

 ا خشک ن سس کس جب ہر ےس ںیہ نج ےس ےک نار ہک را اھگے اھم ا

 ۔ یگ اج ید بیرت شا
 2 کمد 1 ارس وی جد بس ورکو لا ےن یر ۷ت ابوم بس نا

 ئ7 سا رکن توله ن ابا لبا رب ےہ یی رام یت شرک رگ نا تاب -اک عام

 ج pe اب رکں وک ایر را نری ںی راد رع ےل رپ انک لاکر ورک داپ 1 را تر

 ےرگرا ےرنددددت ںیم ےہ م ہرن کے ایا کرا جار کد دا اکے اھم سیم 7 ود رب کک کک

 ۸ کل درود ھا ل ہددروا 2 2 ۳ ہر جب نار جود کیے کل رپ ےدل زور ا

 رسد ناس ےک سار ا ےس رکن ییید ون ضکے کرک یس ںی کت ا سا اگ اوال نا
 ےک ا سن رو ہو کک ب ا۔ ےر حس م اک ہک وپ دخ اس ےک سہو 7ے لن ےس صح

 ے نکے س ےرسدد ےن سا رکی کے رٹ ھچک راس ےل تلاع کو کولاک رای ریس ےک
 تین تسرد یکے س دره ثاصت ال سرد ےل سا لا وقت زم کی روپ ےس ےک

 ال اف ہر تلے رویا وب ےل ےن سکے نت ا یھ ےس ر کر ساک سد هکر
 لے دم چے سا رکے ای یھب لمس ماس ےک رب ی الاد ےنرکت یا گی

 ۔ ےہ گا مه کی ول هرکه ما ےس ںوچیارگس یم ماقم ےرفد جد نر یک
 مهن ولنهل نزلارم/نور نمو خمابتلا می دلم کم هه ازا ا ولم ل

 وع د

 ۱ یر ےس ں گا ندرد ا سیکاھش ا ارب جول هل زور ےکت مای هر ہک

 ۱ - هتک گی ان ملک

 : ےگں یہکے اھم ےنر کت حعکط رد وج یم ےماہ ےک نر کم

 'طلا×نایحض فنانس دلسلااولنم اف ان۔اربکد اداس انحطا ار انب

۳۰ 



 7 ص۷
 ا

 . ]رخ اف مما

 ر انا کرک ر اچ ےن نوفل اطا کو تی ددا ود شپ ےب نو ےل
 ۔ نل یب رپ ناروا ےش با یکن ا

 مون سرخ ید میل هک تانک وسوسه یا تبیین ور اگر یی سرکار کرد ددام یت وا ٠
 سا اب نرو نکل دا مرہ عرض حس اےس عا بای دا حق ترکد کت اح
 کیک هکر تستر شم تیک تکاط لا مترا وال ن وکر شل وکلا مھ ومتحطا ناو رز کت یاب رلیلرض نت

 ۱ ول وسرل) احمد هرات انتی اب
 ۔ ےتترکت عطر هکر اتکا را ی نه
 ںی روس یارک ستو کج کب لاد ش جا لر تا

 “ےہ لمصر من ایمرد ےکر کردا السا ییہ دا پس ل اوصل صا Jui ل ایا ر رص یب ۔ یار شپ
 لر ن ورا ےکں رتکاچر دا فا نه سکه کری لا کا ہد ۔ےس ی ور مار ےب ردا ید یت ےب ک

 ام ا هنری بسد هر قم ناز حر زن تل رو) تاج طب الا
 گروهي ندا هی ےس نجم آے کر ارتا روا یک لب ے ناضاردا چ

 دار پهن گر اسهکک نایب اب خیار رخ
 یر ۔ ترک ںی کر ملک سکی سکرئالب ےسناض یب وہ دارد رت ۲ PEAS رز

 گان چرب له تعطل 4 نر ان به !یر گار دا عم ال یکن وف اض ےسیج
 لب ںیم لار تل ارع ۔ ںیہ رنا کر اک ب باح معا ناروا ےنرہپ شپ ںی باج

 فن یر کن اینه ںیہ ےک ےک ادا ےس انکا ی اصا۷ راد ںیہ ناضا نرخ
 < رب[ گل اش یہ نقی ۷ہو نج ںیہ تاع کاخ ۔ بس تدر کر کریم

 ریو سی کج و شوک سر مر
 ج یم دذ ایر عم ترا ںاہم ۔ ےہ کد قلار امن ج ےس ہٹا ہد اب وہ ےہہک هاب اص نم نا سم ب 7 7 ۱ ےاجا خام رک کت نیت کف الکسا ےک اہم حس سس ےک

۳ ۰4 



 7 نرسصم ا7

 یر رک ناو سد ےل ںیم رکا فاش هی بل تار ندا سرب
 درو ترک ر کیی اچ کر ارم ید رک تر
 7 و راس ےس ارا ا + بعد تعاطاروا تر ابن دور ارام

 ۱ - سیر دا هک کر اقا رک

 ربرماکن اضا ںیم نیٹیز
 ی دا یاب ںی اب ۷ر دد کیا وں نیہا ےس یکی پد دد ا“ ۴

 ای ترا ےک یم ےک ی ا مرک اب بتا اپر ر ںی نیم تسارع ۔ ےہ ید تلیضر نھ

 لب وف یا ان فیل ارور سیار پوپ ےترکت نما هه یه
 وا تر ب تررصو لکش 7 ات اھکر طنز رح ےب ےک ایرو ا کسر نیشاب لا

 کر تارو رای ےس ی اشارا سی هرو هاجد تزرع« تلودو زر ۲یو اسو نسا «تاګط روا
 ید تک تانک کچی ںی یک ات اد مامد ییا کا

ifکرا وا کے س راہ ے با۔ ںیم کوکاوس ےک سز کس نخی ید ابن ونک دا نرقو اب  

 ےک ںی کاک کی ےب ےم انہو ہم. ےس یک خ عج فناطخ۔ ےس کف کد تش ن اض ںی
 کلا رکک وہ ںیم کلا ی9 ےس تیک لب تو سا تارا هد لفن

 گن یهو ۔ںیہ ےس رب هرکی کره وچ ںی از تاک سا مر بن

 الف هدر کب ےس نر رکا رپ وکاشغ ےک کک مال اکس رک کرج اسم قام
 ا ےک کلا لصر ے ےل اعفس ےس ےک طے ا نمرکت ای ہدرک وفکر دا ہا رک کا

 ان سیر گن ےیل کاک ےک لاردا ی درب زا ےہ گا ےس کس کپ کروا یسک

 ۔ےگں وہ لاعْفاےکتوانب روا

 تب اید رپ رل ےس نایب لبر پ وطاف ے تہ انا ی دول ۔ ےس یہ داب یک س نک تار

 دا اب غ یز سم تمیم کات رح( ےل ار کے تس ی بلط رج بطاخ
 و

 gue 7 ۱ ۰م

ایلبا باطخر کار ا ۔ایاب ہفیلحر عب ےک ےن اچ
 لال ت الخ ب لو رس بدم ےس ےس غخ 

 / 9 ۰ 1 لایا ۹ و

 السا خجتسکساداف ےگ

 ۳ف



 “ئ نار لام
 ےن سش 5 1
 ےےہم مم حم مس _س--ّصىصصصووجا : = 0 لب

 تی نور بل ام ضبط ور
 هنری براون م ی ی

 0227 ارض۔یلت داب لاضناییروا < ار« تن یا تب ان سه هدر
 رو تر نر یر لیں یہ تعاطردا تدارک یب فرید ۲ قم تب وپ باو م با ےہ ےب ل نیزہ ا رگ ابو کل وک فط کت عطا
 رھی دم جاوراروات ام: - رس سام ارد (نورولاچ ر: تک صاف دہ ےکرک

 شش ستم ےن انا س تت رو ےک یون دوا ام لا ۱ .ومهتس ا باراک ولا

 رنو ابر بتن ارض متر یس راہ اک س نربط ےس راہ یکے س ںزلور عرار وا حیلہ

 تور انا ےک یہ یارک ھیواد ب یخ لادا ےل کاط کر لا ںیہ تشک وپ کا١
 ےک راج رکے س ں رکا سر دا ےس ںی ناورپپ رکاب ےک اہ ےس بناب ی ضا٣ اطا کب پک

 ابرو والت عا ال تل کره هه سا فا هست خ r روپ اے ارن

 یار تر مگا ےک راک یکن وحی سج ب ارل نامش تر کے ہار امال

 رک س تف ةر ےس مرک یس ر اج اہک سوره دادید رب هستی راس کما یس
 جم توکار رسولی رس ترابی رک ساک چ یک را

 ب بلط#تراجرد نععب قو ندر کطعب فرو کچی انج برخ ام ےک ت الغ تاب رسد
 ےئا کا نم ترافص ور سس تاوامج سیب رب تردد Jee کش ایں واک س

 ارام زر تای نہں ساخ” ےس تان نر تبن چای( انب کک اکا ب
 تراز کت الاگ, ترافردا کر اب کت تانا ی ان رو ےک رر یم ے تالان ا

 نیا ول د کت درک کاپ نرو تکرار عت ال
 را سرم بلا - هم ارج س نوع درک تایر مه یو لپ

 1 ےس ا ررر رکو تاو ی لو

 کم لر سم رازک رح ل اھب جول
 ادب قرخ باب نمو جدرام یم ؤاضادلرفا ےس مد تر نص تو 2 1

 ۱ کد تن ٹک ےہ کافور اے ید یسک ےب
 دک چ د لونا تسال ےک ت ور پاو یک اط اکر کی کرا ےس تسر ںیم تیک

۳۹ 



 مت ل
 جرج جهش هرس
 نرم ق الغا ددا نل 2 کد ےس فول ر کہ کرت 077 ےس فرق یکوکم اعآبوک

 ۔ ےیل سر ترسناک 2۷ل انا یاردا اب ستم کک یی کا

 ےک جی وم وو رر وم و
 ےس ناز او الا ام 6ب میر

 مراد پٹ درر جر اکر دپ راہی ض ال ءےاز ںیہ کس یم س ۱ جابر رک ۰۳۳۳

 ies ےن 7 کت کین اہک وکی تالاعن لا کے ہک وبا عمر ےس تگ لاو ےن ہو

 جس اب اکر رکن ا تیا دادعمر بستی یم نم وہ ےی زم تابیرود لاوکا فلم ہد ےس کان اب ےہ
 تار تقوا سرو ارگ بک اره خت لاع ۶ خا رب لصاءاکش شئانز آر ۱

 ےک تبا نالا لک ی شاما اورو ب از یل قد ےس اتر ترا کم سل ر ت
 ارم ےب سز و کک ےس جرد ا یس باح اعل ۷ رم کن ا ل اع نک

 اڑایا اس ےک ں وتش ں ولقب یا یکن مروی ہکے ہ بلم یی رسی نجس بار

 بس تا لا حرم سکے نس رکے نام اک اسم یس ار نا یر کو کس ھر د۸ ےہ

 ۷ت یبات روا تیبات قا کس س کردا یو: جاکر ارد ااھچر کا کت اد کن امکایکف رصت
 ان هر نحت رد ےک ناش ار لم سرد ےس گردن بکن اس۱ - وب تربت

 جنس اہے تورط یک لار اب س ںیم 14 وتب اقر وا ںی تی ر اہم ےہ در ہ

 تو هچ او سهند کز روایی ترک + یر تغب راز الس
 مکس یر لیتر نیس ۱ چاه هو بسر

 اد فٹ بر سس تمہ سو ۔ےس ایکایکب وسنم فرط یز اھب عفو ادا لا

 اد یک رے ای بے کج دنتمں ینہ کک یا یم نکرق ۔ےہ فلاخم امطفن ےس لاک قلم
 پک رپ صان رک ید سم بلل ۔ےس یر اکے نا لب کر یر

 اگ ں رر ا ہار لای کے س لوپ اردد یب ترن ی رب ںیم لیت ےک ت ا ا ۔ےہ ناقتما

 امل ر ا ےس ۳ و و سک
 کا هکترف تر ر هی کر تتییوصتر رد بنز دبی سه

 ناله u's) دل

۳ 



 د ۰ رم

 ممتا : ا یل

 ناب منا ال ےک ککے کت ری سا ےس یکی تقویت بن هاو

 ےک

 - هلو م ںیہ یاش ماعا ضن این ا
 عمده مس وو

 ھ۹٤۷ لالا عید ر مم

 ۶۱۹4۹ روز ٩



 فا روم

 ب7
 مہ سس تا



 سی ےک
۳ 
 ٦ ےر ۷ت ا ۶ں تروس س ا س 11 رسا ج تا متر ا

 نیرو
 ر ےہ ےک ےک س ءتوق کت اس« تا لاسر ےس تلاسر رونی لس ترو ا

 7 09 “ص0
 رکعت روس سو تل زارع وتو کت یر اره عن کت رس تر

 نخ رپ کت لس رکن طرز کیسا کر يس نهج 1 ۳ ۰ ۰
 یر 0ر رپ سا- حس باغ ران کرم توک) سا ۔ےسہ یب راج ید تر وک

 ےس سکی ان میک کم هه چرب ان اخر شور پا ےک
 ےک یس ا۔ں یب درا کرب یم کل س ارب ا بگیر کں ویقن ا مکرم اس ےک لغت

 پنگ ار سا سید و اس

 لوزنزان
 ہزار زن ازات روک ال س عاجاپ یا اک بسر یت رزان ر ارکد و ا کن تا

 22 اب یری ددا ےہ ارب 2 لوز ry کک کر با کک و لعزل

 كس جر. ےہ ٦ ار لا لا یخ کرک سرکه لرا طی ےس املا هرس

 نرو لزوم لی مے ںیم و مر اب ساب حلعتم ےس قوم

 ین باس کت و زرد ا را لازم کل يکي سبک
 هر درد ند رازی کں رنز اش ترکہ ںیم ےماب ےس رس ۔ ےس کرا

 هو چرا ےس ہدایز۔سب قا ا ںی ناز ادار دا نوھ عو ےس و روم فاو
 هفت رد یک روک وترا نور نر کر تو ب تر

 ےک نا رکو نوک توپ رک
 وہ شر رہ ںیم و مس نیز

 پیر رد ره جم زدم نا یک
 سروس



 مسا نام

 يه سهراب کر دان باز اس ٹو نک سرے
 ون وک یک کت ول ع < کلہ دص نیل زن رز دل تار

 ی
 ۔ ایت ہرا ر دک

 ر 0

 لون
 اون پس هست نام هرم يا اکو زر

 یر نکس و رر اسر ۔ےس یس رام یک انک ب رض سم س ارب نحس م قال خار و!

 زر تا ی ارگ ارد ۱ نر تااس یک 22 7 ےب 0 نور کبک جم

 دلت ورو تعاطا لمعم کپ ںیم تال اس ام کے شر پ ےک یگ نزاکت اور و

 را نی لر فر سد کن ور ذب سا ترس بستگان رک
 “سوتے ایس یو نیلم رزرکروا۔ ےل صا۔ہال ایلن ا رد یت زا ےک تکاطا کال حفل

 نایک سس او دقت هک طاهر ےس ںیہ اخر ے چا ئارم امس ک

 کی رب سیا ضرر نار کہ لمن ا تا یز اوا نا رک ت اسر کهاز

 ا س ل ور اکا ہد رک لرد مجلس سه رکن ان ماع سرش سما

 زړ نیاروا تعاط اھم نرپ وختی ک با یب ےک نا یوا ےک دم مه ے ںومص کل

 رو زنا نیرو رب ناسا رپ یخ هک تب هک کهن

 گل نارا - هرم باس سردار تل خب کب اوہ ےل
 بیکری تس ی ےس ونجا ابتک ےس ال ور م سر ےس کر یر کہ کک ےی

 “ازور وے یت روم میپ الھکالھک کت اسر ہی ےل ےک رر ےس ی لا ےک ےک

 گا رب کت لاسر ہی ےس ےناونمو کی ب تلاسر ےن نر ۔اھجز نکے ےک نی یاس ےس لد <

 جاتے زہ هل مش ورد رک ups 4 کر / ۔ےہ کر شب له توس

1 
 از کک

ri 



 مت او

 ناک ےس عو ن اک بینیم
 ۱۳ سم

 عطار کر ناب سنا نیم اوم سسا ےس قلعے خوک رز
  رکے رپ لم

 گز اس بیپ نر سرد سس | کس یاس تر ہد سی یک نیہ ںی اہ ںی ک الا

 ا تاز تیم هی ےک تاذ کت رہن سلب ۔ تسخیر یک تہ
 - ےل ہ تند ملدا از ےک ےل ےک رو ورک

 دلھن) ںیم ںوہطافم رکے ہ پر ک زا کت ا سا ےس بلاول هراز ںیم نی انعم ےک ا ائ
 7 ۰ ا ںیم لولم یک ا سراہا ےک ترشا

 ج ےک لر ور هار یب تک اطروا ترابک لی رلد وں تروس ل ا ناف

۳۱۵ 



 ےدم مد وہم

 وعون ن٢ نایموملِلی وو ایر نس جرح

 ابوا4ندد ن٥اوعیست "کوکیز نفل

 ذا وه وعد ناکامی نولیاقروھوانایبانساپ
 ہو

 هه نر رعنا اما .

 تر سبکی ےل اص ل٠ فا

 ساددا ودرکء کوک ورام ی ےک سا ہک ۳

 ےس ساب سا ازول تیبا کن ایر لک

 < بر را رو ۰ 7 ہار کی یکن

۳۳۰۱۹ 



 مت هرس

 ارس گارفروا'درگاگد ا ک |ےہاوہ لن ان فرطیرامنےس

 ےل ورق تیم ,Je ترک مکر کن 2رپ آں وراکددم ےل

I. moe 2 یک ۲ 
 اکسس مکن ںی ںایتسہ نکرده رب

۳ 

 هم رگ وجه بشار کر ویا

 راپ کن ا توا باز نا بج یا ترک داپ ہک

 "ےس لو ےن طر شا رک تھا وس ےس
 هت ا ص سخت

 تارک اعم

 ںیم ےر کک گن لجن نجاری کپ ری سیم نیم < عطا
 ےس تر نیم ےہ ںی تم نعیم نا ےس مد که هو فود دار ال لر سیب
 نور رے ےس امد سیم هراس تا ۔ ےس ارور ار کت درک فسا

 ۔ ےس کوہ نے سر فر اف کن. بس بو نر هزار میل
4 
 کس کس تن زا آرٹ نکل یر جت ورکو فو اپ روالا مر

 کپ تلی ےس ےن تب کر بل ی قرن. ےس ان رک درح نا یب
 کد رپ قریب سل ع ےک رو انک تام کت چ
 میر دا چاک رکے ترس رد نو کج

 لدررصتم ےس ہا. جرح کم انکا یک ے سیا رها مک 7 رہ نج

 » سس سس



 نک

 راز ے درس ؛ تختودب ؛ او: ارگ! ت مہ یکن ۔ ےہ ناک
 ےس فورم عض کل سا ےہ بوت ںیم بیر: ےس ہو رز ےک ہی ےہ الو ےن

 زر فکری بلطم ےہرپ تل فطط ۱ ۔ےچس ی کو کد یم لص رک
 نو رد لا «لاپ ج 1 رپ لزا باک هرکی نا (لپاردا

 سم ضم ےس خرد ال ۔ ںیم ےک ت دا قم حک ےک اں لسا + ترش کس کج
 زم کت مع ت؛ ںیم لم 3 ےس باذع دام ںاہی۔ ےہ ارم هراز ل اس ا

 یم ےک سا ےن فیل به ےک ےن کرام پ یخ کت ار نعم ےس سا ےن بلو ۔ےسہ

 نونا نیس اب نیل ےس لاحر کرب ںیہ نم یع ان ردصم ری ےک انہ ےس ہہ شاد یہ تار
 7 مار( ہدد تم هک سا ۔ ےہ راوایقر دصم اک سا ےہ لغ مم١ ے لص لاف ےیب

 رب 0-20-017 اہ لاب ۔ےئز 7 ےد رن ماوس ےس

 چ لوټ لاناکد و فرار دد حرط یک کی عا ۔ ای فا ری سد ما
 - سی زر لو مہ سچ لوت دص ی عم

2 

 7 ایپ ےبروا سار 0 لس

 برد تز ا اد کس قو لار یک ت روک ی زول بک هاب طب
 7 1 له لواد سا لا تی ل رل ان شرکت رو ندوب روا وارد ترب از ےس

 ار یت ج تعا ج فلا ۔ےہ یی یل ۷ک کت کد الاب ںی اہ وپ فلان یہ تب اہ ١
 برکت اتا با ےک ۔ اگ اج اب زتو ۷ک ان ہداز یر ref اس تب ںیم

 اد نر ۔ےہ کرب تاند یکی را یر خ تره باطل - 4 جر ١

 نا طیور رو ار اپ اک مد ریلع یلص ر رزرو کت زط کا ہ ےک ں آرام
 کرد ت ِم لقمه پر ون لرگلبتشپ بام ریلی کد

 "کا. ےگ اب بر ہو . ےس تک انہ ں ینہ کے آں نم دنا ںیم یر زاکب لاطولا ٠ہ
 تن کر 2 گن ام ےس لاو رب زلا نا ہو از اک ؛لاش کیک وت رب کور ای 7 لدرف

 شرم لا سی یر لا رپ کر کیر زا م ےن یاب دا سکہ ک
 ہجوم ا اف ٹک کے و ےہ شا

 مہ



 ۱ نر
 ی

 ۹ ۔ ےس یا ۷اب ےیل ی کریک ا زر نر سس ب قہ کی لای زہ
 ار طب یخ راک کٹ پب ےک ید د ون رک ں الف رب ےس نوک و ۲ ا رسم نهم تست نگر سیر ها بشه بے کور ری رک از روس نشر تر تی 7 س ی زال بالرد دال بان زب ر بآل« اصلا ب کا ترا ی

 ۔ے ف ے وافر از ےن پ دعب ےک نرخ اف یاب دا | شرکا تزمح ید گپ شک 2 ہے ضرر گو ےک یت ہد کر رظج فرم تل ےس ےن سار اک نک روا ھما طارق یک ضرر تک

 ۔ رب یل اسو تقدس رر کر اف تنر پسر( یب کی کلام رک اب ج لوم تقرا تدار کر تک رک گر نام ےہ کلاس ۰۰۹ ید کت قد کر لا ترک درک ېز اشک بکا کر اک یخ تر نیک یہ يه ساز یم فی 24
 لک :e خب و ترک زر گیر کلاه مه SAA iE رر ےل اک اج ناخرط اسیکت قو سا اک غلاف و اں سیم توعور سر هژانا ےس تعتاد لا

 بر سرور خ ےس ام سک درھ پک
 0 / 7 سس رکی سر ۔ ےہ یک تیر چ بال بل داصآ میرا۷ فل ها

 +e) یی ترک ا رابتخا ےن نلا نیٹ رر کا ایر یر ارکان ےن رسم روس کا جت هر ما هه سرکه ام نا کا سا ےہ را اے نادر سک ببرم نت نم نفوذ دام ےک ج كل دس ف نکی الف ا وک ےس کے سالک ےک کک بکن ب ا بک ت رعت تس اپ ا
 2 2 اب سم حنشو طی نرنارور نر کیم کا تل یر باک تا ےنارنرم یھ کرتے سم الخ

 ۔وہہ کن لدرو ا نعم ےس خاک دمح یے ےک ار کر کے س تالار درب 7
۳۹ 



 2 ۱ نت
 رس سس ےہ ہہ سس تل

 ےیل لزن | الول اولو یل نا تل ہدس ہہ اض و کرل ریحریام نعم را اعف

 کالب هم ءاج را ذک

 کی رد ۱کے ٹیگ ینا چکے س مس ۱ ےہ ی اا را ےل

 شرب علاع 7 یک کرپپ سس رس ےک ںیہ اکو کے لایدا ےک کک لد ےہو

 - 1م شر بلا اسکار ںویکام ایا: 1 7

 هرز: لص رشت اد نرو لا تط کل سے سر وا بال لر ےہ کدو فلک

 ربط یی یس اگے کر کاوا اس ےک ارجو ترت م سکر کر دورا ضف ےل

 زرا ے نا ےک یری ردا و رکہ اا ےس لتس ےس ارکان یل قے ضو ےس لاا ےک بک
 2ت تب اتیا ee) رو کا یر رر ان نکے ں اد ےل نامی اروا

 ما تو یخ انہ توحد یی کیا ۔ ںیم لر دارا تنه تی س ا

 اکر جے ر ان رد لکم ص تم اک ن رت ل وزنی یر کود ۔ےہ ںیہن رت ان رک دام ںیم سما ۔ےبہ جم

 کت ٢ن ب۳ لددعتت سد مزع۔ ںی امر رن کے 9 ۳

 هل ابر نمک ا با کو ےس ںوہ اک لر کضر ل تسر ان کت الام هرات 7 شب رج

 ورا

 هجرت نو زر ےل فا لزا بک جات هی کتاب ی

 تل نیا چ بات اش ہری یی ےہ ہی ےک رم روایت باک

 "و تلئدرقرع هست از هو هراز برو جسد تار کبک
 کد اک باکس اک ر 7 اوہ اغا لوزن ےس با لس نم ےردتاا تلی تار ہو ےل یا

 نما ےہ ےب ےس ترا مر تاذ کے ا” ےل زا ےی سر ےسہ اپ ےس رب

 ۳ ےہ
 اک لک درا یر اما ۔ -.ر رار صع نر ل ونک ات ے ت! یر دد

 فرد ور نل یم راضر صر ےس سوم رر ادیب ےہ کت طور نب ضر دا اره

 السا جش تارا هل
 جمے و رل سد ےہ ےل ا

 سر



 ما ناسور
 ےہ کیس اغوا هر روا کا اوراگر اک ا ےن کیم لو یم ےس بتا ےک ربی یم ید تل E ny) ساکن ےہ قد ی زیر بر کت یز چ تو
 ) لار رتا کں وک ب ےل ےس ا هک ترس" ها ها اس 7 ۳
 کرو وو نادعا س ا۔ نل اکے رار کت ادص ںی ےسالرپ تس ار رد ارردا همه رک ار داانر کف رص هر ساک اپ یکی حل ا ںی اف قاتاردا لاو اد٤ ناز لاب

 | کلک اب شٹرد یک بلب ء املا تعرررکس ا ےک شید فیل
 ںیم نوک ازا ےک ت زب چ یک کوک روکنا ںی ول ےس ایم یداو
 ویز ترد لت رب اب 6 اسناد ارم وک عف ےیل ےس لونا اے رز ر

 زین سرا سکته از اب مردان اض مےس یب اوتبرخ ہد ۔ئب ےت ہت ںوفود راذن

 ھو ےن رکی روب روا ےہ لر تو ےس یل اباع رے لالجم ےک اد کلر لاد ےن
 سٹ نرص یخ ترود عیب یکے کر ردو مع زا اصن زس ھا دی مکس رکن ته نرمی نر کلک ےس ےس کش اب یر سم ی لر هیدن دراز مرد اچ 27
 ٣پ آے نار ون وذ رو ین ابرگان سا ارد تامل روتر ٤ر اک اں اجرو ا ےک

 کے کرا اک اھ ور ھگ یک رور رابه کت رو یک رت ۔ہبہنذقلاۃ ار روک
 کن الا تک نمي ےسر کره را رک

LSمی بر < هست هی سو رواج سنا ممکن 7 هوم یر زا یو  
 توردا ت ام کم السا نورت ب د بعد فانی نم IE اف ور را /

 هک زمرد سو روم اومد شب ات

 ا ١ جی با ےل اوا ےک ت مارو ر ام هلو بیک رگڑ ےس ۷ وے رر هی لا ب ایکس ر عرف بک 1 تک فر هرم تک دوو سہو سش
rr! 



 مو اہ

 ا رک س ہرا ںیم ا ۔ چاک رک وزر کل ف ےس ا ںاہہ نب سپ یب ماز

 ۔ اگرو کن ایا لر ترم اف ٥ل مدد ےس انکل ں و رکرانکن ا پارہ و
 | نیس توام ترکزوار کے یگ از ترک ۱

 وز لا حرص ف ناک الف مت یب ےس سا ۔ ںیہ کیک کپ یلاشماکت ارخدربص
 نرم بلط سا ردا ےس ےس کش نر ایما: س ابن بدار بک طح نم ےک ج رح

 لر غیر ها هه برش و بس یاس ارز رک تن ان کت رکے س اب ریس
 ۵ رب نیس تک اوم تالاعرکے ا باس ہں رکنا ںی راپ نک ےل یم
 لر نره اه تر الات اں م ےب ےک ید خف ددا
 مب ےک ےک ا( اک ا ںیم ترتیب قر ا اعم کس ںیہ بلب اک اون رت ا نم نوک
 ےب ناپ لد هک جاش لب نفوس بیم یر دا موکت اصل س روم کن کرک

 لڑ یلایماکں رض ناشر پ ےس ں فل افم کل غلافم بر کے اند سنو نلت آن ریت کا
 ضمیر نیک رک فل ےہ رک براش سرسورر واچ عفو ما اس یک رک
 ر4 ناس زتس اراي ا ںی ناف کے وتر رو ں و تضلا رپ ای ارکے سبب بالطو چ رک س لد

 اپ کت لامر تا ما اس ےسر رص شے کپ مه. ےس ےک لوک
 2ا ب ب کل الرع ید کن یش مورافکف تو سارے ایا ات بلطم اک س۱ی دا ۔ رک

 امت 2 د رراع ار سرر نارو کردا 7 درب نا نام رم ما 1 بو یا

 1۳تیر ماطب هه نسل ب تمس ارو ا مرکب تار صقم

 ےک پف لایه نو تفکر و لری جم
 U“ رک ںیم خیل روا سس اب ےک لاو سٹ اار اب ں ویش کیل د ےس ڈر ئارام

 تلف گل یجب راک یر بنا لص نی پت کیا نسا بس
 لام کروا رو نر یر ایی تعداد ستار
 ۱ کت کک مے نیلا بصن اس ؛ کار, اک س ارب نادا ماترد تات کا

 اک ارگ ند  تسود ےس ری نین یک کا 1یراب لار ین ریا قو ج

 انک یل بصن سرر کن ار ےل ارگ اہک اکی ما سر بسر دا

 سالار چپ مرد رب ورود فک
 ی ل را س ا ن تس

rrr 



 ا

 ۶ رس ارگ سرد کا نر کت کیا نیز داد رک یک رک
 اک نوت فطر کریم بشق نارا زاد کت اکا قوم یم سکا امید L4 رد رک رم رپ یک تا تورا لذ ا 7717 و لر رو ترس لار لی اره اک با ر رژ رو تره الا ےن ت اب حرفم سری بتا زر تری اض کروا یر واض وف یس سرب سم سرد اھت اھ زخم ایر یم ا کم یس رھپ قا اس ا اپ تیارندا لو ناک مال رانی لزا یا < ۔ یر بات تا٥ گم کا طی ۳ 2 از تو سم ڈر پس بصر اراز ا و ار ر 4 ےک ندوی اےس نيز ڈک خال نام رش سے ہا ود یر ے2 را اک ر ڈرو سل اپ لو زر یررز خم مند کپ ا ارم ےس تا ادم

 - داش ا یکم یراب رم سل قیر کے وت ات دا ےن کرو ف ر

 نولوخی ام گر ررص نيل لا مدح امل د
 یو اپ کلاس کمر نرو جسد کش در سد ری ندررکع ام قیض نف گال دو ھبلع نک و لو نرل ا الا ی لربصامو رصد 7ر افر یھ دا اح ا اد کر تاک اف کل رر یر کل ںی فر تستر مک کن تر ۔ ےک وارا ےس ںوآاب یک وکو کر ا ب

 وب بل لو سل درهم الا

 ۔ ےہ از ںیکروا ےہ یورپ قم ےک توقد سلا تا
 2 انو اتو کالا یولام ضع گر ا" تل

 و
 دز که سه اک درک پکے رکا ایر

 ۔ ےک ر اچو کت لد ےہد ی ا

۳۳۳ 



 ل, راپ نا

 مر ااا کاپ رب ےک مفرور تایی کرے
 نی را ےگ 7 ہابکوکے ز ب رکا دغ تع الر وا اغ تراب ٢ ےچ طاق ار گم

 مرز ترور کل حریم تیناضا قرف ا رد کرو ی
 هر لیلا طعم کات ےس لزا کن کر کس نالع ١ی وجہ ےتاج کت شیر جک
 ۳ رار کک لد ےس اب کن رو رک عقب دردزرپ سا ایر ےی ات شپو

 07 اکر ںاہیب ےس مما سا ۔ سيما سل متال ندرت

 رد راتاو بز رول رو | لرب ل اترپ ےس تالاع ہرافا ا 7

 ےس اکا پ تش لرو لوشر کو را بر ےس ںوہ اکمل وکشم کل بق ترد
 اکتیو رو لس ےس سر ۔ ےہ وار ان بایماکرکی عت زکر رداانر کا 42

eرپ ندیم ضا  

 یب رم تی 2

 لو کد ادرک کلاچ که ١ فرط ی راہے بن اب کب ےک رک ۲

 فری لات وک دوج ےل وت تیک پتہ درک نر کودک
 برے ترک یک وے رکے اید بط ید در پ ج ت ےک تصحو تارو مایا
 < هی نو تقارن بد او ناشر اپ کو یز کر رک
 کز رو ای ری یم اتم ےک ریو ا نت مو تشک
 ےس ےک و لم 2

 7ر وا ٹر یکم ان ل مطرز اروا ےب اھ تما ب کک تک آے ایا رب دب

 اہ تبناض ری بطاط ںیم ےل“ ی راہ ٠س کک سسر کی کہ تای ا ہرکاف ےس سا ےل رود رف
 ےلراراز ےل ا وحیت اس الااھیا ا لف ےہ 0 تاب یررپ لی له ماهان لب تب 1

 اش رکے ہ رب بطم ےہ ایک ےس بن اہ کر کدی سات سو رکی در یک ایر طبات ارو
 ی هک گن تخت روا یبا ےہ تردرض کت رام سجے یل ےس اک ا یم انگ

 )ا ےل

۳۳۲ 



 ناال
۱ 

 سا نر برا نرم ےس ےہ ےس بس نا ےہ جامع ہد کنار نه هک سر نود ۳ ام بیر قال ھوا ےہ اد سش ۳۹ت ھا ٹا

۱ 

 جاتی ما کک و ارش ریل و من دو نم اوج ال رو زن رب هک هات چک یک تنرکوا ےک ںوہر سرو ھم ےل رب کتاب ری رب کتیا کی اترا تاپ
SS 

LLL 
 کشت

 2 7۴پ سز روا ےک ٹپ ےس ول کیے دک ورس ناطق ےس روا یک کوچک چا (/ےم ےس بنا اش رک ترب رب بستان اب تر کاخ ر پس رار خر پ رد ای ےہ ےک نان ند رکرل دوجے اینک ا ضد

 , ےب اب باطنی اکس ا ےن شھر دوا
 زا ےس کر آر اکر دا 2 کرکت یک کل ود بردا ل j جداره تا ےس یکے س ب ناد نال ا یا شس

 گیر لاو برو تاعربردا دن سم ار دودرک> لوک کنون ادا نر تپه صمد رب

 زر رنک شمش افعب تیر تفت تنگ تیز تا توهم ران بر تی یر تم تیر نادر سنتی
 هرم یک را تانکر مو راس شی تاک

cgقدرت ضرر سام يا نزد  NL 
 ۳

 مامر اس زب ت کم یے تر فو کک کک رار اردا راز ا( اط اف دب لم
| ۱ تے لورم لر کس لید لک د کز و رک عت زاد کک یاد برس او

 بسه رضا اش ارز هد 

۳۳۵ 



 4 1 ن ھر مم
 یب ۳

 ۶ روک ار "ات ارکیده طبق نی نر ےس تل ا
 رب ےن الات کالا سیر ور تب دہ ےس ٤اک عرب فتا زب
 ر ےک ۳ اتر ور اک انا اہ نر یب و نو ی ماهه ےن

 سم ر د کری کرک کک سس کیک ساک
 0ص ا دک اے یکن بلت امر یت ارپ ں یخ ال اتا نک پا

 پرش بو نم میل لزا بانی کاج یزلا ی دلا ىل رار اوف ۽

 ۱ ےس ایک اش دب دا کام کر تدارک یا
 ۔ ےس ا رکے روس
 نما کنان رک سو بلک ساو اھ ا تو نات ل کرار ا کا

 ا ںاہی ےن نرکیوکا ما ۔ ےس فر کت حس ا ےس یکن و دور لر زر یک 2 اک وو
 ا نت ےک ےض امی سا ۔ےہارر کے ےس بن مین عن رج ناو و ما و جا ےہ

 دز ی یی اروا کیہ نمر کیا لزاما وبا ےس ایک ےس تی انایرامروا ےہ کرام
 تیرا ی ت می درک کد ری کی م26 0 مےننود نم اوعّبس الو ےک
 زا: ات او کیک ےس بالسر ےس یز تخار ر ود نمرکے کش تبیرگ
 رانا هلی سارا حس با ل ا ادرپ ۷ تب الو کی روا ورک تالا کل ا هچس ںیہن
 لر سایه درہ تلد ےک پ < ست تعاف یآ وک تکا کک

 چ قاب کت کاطر لا سا بهتر اب سارقان اپ `
 تام لا نم رال م تماس تباب یک ب f قم امہ د ںیم تما عب

 : ےہسرافرا

 رموو مزن د نیدلا ق ارهقنتیل 2 اطرهنم "مک نف لنت هدولف و ۴ " شاپ .٠ صوم + طب ۰

 - نو مزع مهلحل مهسا اوج ادا

 کاردی یب نیر رکن ر لک تع اہ یا یی درب کن کادری
 از ا یم رکورد ا ل اع سلاو س ہدرک ےل ر عی ےک تہہ ور عل ب جرو ا ےرلا ریپ

 7 7 ۔ مچ لیتو رک ا
 0 کا 2 ری

۳۳۷ 



 نر ضر رسک ےیل مت را ترم و وف منه رک

 ی رس یس جک
 کین ب جرا اکی لار بالرب تا ںی حرف کلو 7 رکے یہ سب ۱ ےک
 نام سیلک ل دو کمر ےک نا ےس تم پک کلم
 زا ت نمو ےہ از جران اک غم نون اف ترک یاب کئ اف دب تد
 في نیس ی کل وشدا رک ےک تا سا ےس تلادع
 ۔ے را نر لر ورا انار انکایا ریل ندید < رش یم لا کت رک

 تن رم مال ےس نا لوپ کم ےس تو وہ کرکے سلب ات ےک انا رب لا

 نور ترا تراس کت ربا تمحش شش نیل ےس نرم ئاکےن ار دا تور

 رم عروس نا هلو باس اکسل نت
 < فیلتر و تمعح یک ک۔ ےہ انہ ید راز گو یکم لح شرب

 ےک وکی ماریا نب یری کہ کی ادو کا یک کاتب ںی اعر نہا یس دریز
 ۔ اگے لام اہک د ١اے اج ایک وحدت رپ یی یکن ولا

 لا رس نوح اف مالا نوبت ر تشک ن ا

 روا دایر توا ای ستت ااو ےن ن و "تالا جاش نر

 5 2 ےس یر ب ےہ ےس باک حور

 ۳ ملکی له را یز 7 تاں اے 4 ےس نا ترک ہدازےس اروا

 )اتقا خلاب لرد در لو هات تمل ےل اتار پۓرپ لطب ےکر امتجر سار وا
 ۔ ےسایک شپ کاپب لیلد کت اں ا ےس ےک ی وک یس ا اک ار دا سحر رےہ ایل تیری اک
 تور تابع نر ن الصار ےس ںی ساو یک اکر ہد ےہ یر کد سرا اک اواشراس ١رن لا

 نسوز لا بم رس گر گل فو تست عن اور ظفر نرم اب کم

 و اے گام ےن رک تعا فالخرب کر وا دا ین لوس فر کک

 تست یی ست بس ی ی ےس ا تف الف تسار مرگ ن - چستفالغ ع تیام تا روان اب بس



 ۱ - 8 ٠ 7 نل
 2 اب

 نال رس چو تفسیر تکاب جم تکاب
 رول شرم کے یکتا رک جا نت ےس ےک

 تلک افو رایج هک لع يه رورع کن زار کنم مال الداود لوس لاا وعبطاو هفاومیطا موج نر پی رہ گر یب ےس سد جبل سی اعداد شاعر کد ےک
 ۱ ۔ سرو ا سپہ ےترکرسارکی پل ار اشم جی ےہ یک مر ںی کت

 لر تم تم تی دم در سند کد الت اوز مر
 ےہ اد ےک لوب تح ی ںیم پت کے ہے بلطم رپ تنا هی هک ت قو هفت یبا
 رولت وند تستی سری به زرین م
 )ںی اند ندنموب تص حول د ی ال ارٹکا امد ےس کت یان ںی نتو ب پسی ب د تیت
 بو عن کس یک رگ ان ایا کالا یب یک او اخ ےس ناز تیر شک
 ۳ ےس ےس شیر اک

 77 رام ےیل ے رانا

 ےہ کت ار کو ارپ ایی چ “دہلی چن: جخھ کپ کو ہں یم ںایتس دا <۳
 کارا لن اتوا ٦ باغ ر نا بسب ٤ یت کی داب ۶ ےہ ےیل و ترن دای ےک

 ر یر یکن ادعو کر نایک نا بنتن ےک سن لب رش ال کے جم دن

 لے ےک ت حر تس اتری یل اب ےس یل اوہ اتر وا کنت ںیم تاووشد تال نرت
 ۷ گراد کروا تت الترس ا ےل و /ت کار پ ایراد ٠ے بارع ےضاھپ کلا ایبک ا

 ارگ اد: اس 7 7 اکا نیل اط کاتر ےس فرطںورایس۔ نک لو قار ام ۱

 ڈا وت کف زا ب ابد رکی لپ کافر پاک روا او شاو ںیم تو

 اھ انک راسا یر کے یا ےن رص ال بل چک تن انس اب
 کوه یخ ون میعو و هجو لضف ءاض و ےک اہ رکے جہ ےس ابر تل ساو ضن

 کر و نیش کے سلو صو اوسو مط ردا د| ہم سم لام سس ۱- هردو روا وت

 ھم رب ےس ناب ےک ازع تیغ یاو فلکه رک لا

YA 



 نبل

 مچ و مد رر لو مر ےک تخم تیا یه و یی ات E TI رم کک ا َ.
 سلنا هی کرد ےس ےک ںی ےک تحو ضم او مات قو لرلو یش ی رد رس کیا تف عود ای وبا ا ۳ کار ۱ وپ تضا تشرب لبد د ادارو نمي رد کد ری ایر لا هک بک رم سای روت اه ترک ی کبک سب
 زور کف بز ایر تار گن فرا ستون. چاپ اوہ د لف اغ ی مم راے ن دادا نر ےس توا وک نوع پارات ںی

 هرات یکی اردا ان بم شود هک ارت قو ,js) ااو م سا رپ یب اا کی یک ور توس رگ ی بلک ےس پک اراک چم بعید شرک ٹی دس
 روا شرک اضيج ںویرامشر و تفت کر یک خر هوروا نحو ےسی نادان تک
 تری ا بک آت و ا فرس وہ روا ےہ ےک ےس لڑ کے زاد کک ناګاد
 ۔ ےہ ر ساع طی ۷٢

 نیا کر کم ارد اکی لوک خدری یر رکن اچ اد
 تنور تم رب نکن واگن لبیک بهره عادت ایران
 2 ےب ےس ےن ی پر ب یار دا چپس ابابا ترک ضرر انا رک
 Ara هر بیان ارود رابرت سی لس 70
 ام یخ اھ کے نیم شپ ےہ لپ ےس اار برب اک لکا ناشر رور کو او
 هلی ماسه رنو تره لک رب و هیچ را اک

 مست اف هک
۳۳۹ 



 ,i ۳۹ 1 ن لم

 جنرل زتورت عک ر رر رر

 ج نوفملا مه كيلوا هيز اوم تافل نم ییا

 رب فن اور میخ نیلا تیلو اف ةنیزاوم تفخ رم و

 ها نویی می

 فلک نجے برکت ڈ ارو ےس ل رار نار دزصلاب رور سب

 کس لود مکس اور لر بنا کاردخ

 توک ا و 2 ب قیم

 ےب نزو اکل اما نوں اردا 2 بان دا کس

 رب یی کی بیمار کر رایج اک کک بر

 ھا ےن ےن نکے جن وم گول ہد زا کد راک تب

 ےک ےک ال ماکت ی راس نر الی تن
E E 020 

۳۹۳ 



 و نا لام

 هو سا حس رخ در جھک چچٹچچجچج جسم 7

 تارق لام

 ADL a رکن رد تبت ےہ
 رپ س لنقل ےس ر ذرو ےس امی ےب ےس لرب تم ےک ےن ایہ عقاد وت 2
 قیس اہ ےک جل رہ ںی تک کرادب سا سات س وس ا۔ںب انرکع و رد ان
 تے ےب رس E 2 ۶ ء ربذع ۔رپ ملاکر لصب
 ےک ااو ا ےہ کو اس ےس لا تالے لذ رگ ےہ دت تن کک

 ۔ سم ے ےہ ران ارگ نم ےک سے ضا ےس لک تلحذ ۔ےہ لاع ںیم
 کز یزاوم ۔ ےس لان کک سا ںی کرک دادا ایک سیا

 گرا آن زور رسم کسر اما ےل سا هک نرو زا حک دز
 ےس زور یسک ر یک ادت یک تپ یک ہم ےک ےن وت نت

 ےسانرپ اھم نم ےک سا ےہ فخر اک سس۱ ؟ تطحنم(بئخماود سیم تفکر زور
 د ےس ڑ ف انخ عم لی ا ےہ فیفح ۷ت فص سا

 رو! ساب کت
 اعم کج ہو ےرورروا ےس بیم اع قلعت ن مد کا کن E تح ن

 ےس ےس کل ع لع ا چرچ رر ب ےک ت یوبل اعر ا چ ےس تہی اع یہ ۔ ےس واہ

 ا کل فرات ات یسبطلریبا هنر لا - کس هرس که ناسا 7

 اا رپ تبطل ا لکا اب اط ےس ےب ےک ت ییا قفا ںیم رکا ےرودروب ےس

 کیر مہا نطق ا ںی تت ا( + سبک لع نم زور تیبا
 هو کیر و ان هک می اے الا گرا هک مد اکہ کرس سم ملاع سا ۔ےہ

 کرا اند یب سا یب سنت اس ےس لاع یوم یس جب ےہ ایک اوم تاوان ناز سا ہو
 رول وتش نا ۔ ںی رم یداع سم انس سر ےک ے فسروا کک ےک ل 2 سہ ملت کس تخ

 ےس اک ےہ یس ےک تری ۷۷500 ےک ں و مکہ کن مع ے ہد یس ںی سم تھم سرطان سر تب
۳۳ 



 i ناس لام

 ووو ۔ ا ںیہ 7 یم لات دا یم نم ضر پس کے رر
 7 f“ اک تک اں

 کل اسنا یم نا کر )یو ےن تمت ے بل اع قند کا نہ ےن نزع نت یس
 لگی تن اع کر کی دا ایست اتو نا ادرک دے ا ےیل روز

 روید کرکے ادرک ون انتر ےس ایک جک بم نادان صحب ےک رو لمع روا ےس اواہ

 دے کہا ۲تر م فالقخا ےس منو یب ضر پے س ام نر زم

 ۔ ےہاک اس اک ید ای عضنرں فور
 روال اور لوس حس بنا لادن نر تک برکت ف 1 رد ےہ راو نا ر وزار ب ۲

 رتبجا اذام اکمل اوس ےس نا ےک تر < توکل تم ۔ ےک کیو یکے ودر قی

 اداس ےک چیر ورز روا ات کل رت کارت رد تی لا
 ۱ ھات ام باج اکے س فرط کتار کرت ر بح |

 م ترو کی ار ہک ت رکا لا ۔ ےس عروسی زات رور ا یب
 د یکی د

 رب 4 تر هرم گرم انکو
 الخارد اےس راد ےل مم هی ترور

 تم بر

 وبه هم هک بس نا جات هد ون جسد رد

 ریو کرب سر یزن:تاقِزرِر کي )- ےتہ ایارکل رقر گل افجر کي افسردا ےج اپارکءراففس

 تلات ہد ےیجے تک ر کیہ ےل ےس ت رہ ںی توعد لا بم اف ےس ۶ کے ل سا تاب ماس ےک

 مم“ یل کک ابار ب توحد کل رس کاکام اک ف ار ےس فر ےس ںیم امن ترک ےک

 دانش اب رکے رب یم مار روس ۔ ےس کام سس تا
 دے دوخ پے اہ اکر کم وی داقل دسککمدومذ نب دقایآ کیلع نوسعتی دسکنم لس
 رص و سرو ےگ هاو کم | هک دساردا ےس ےس انت 1 یال وج ےھت ےس 4

 لرد کے اچ ر کی ماض زور ھر وا نیہلسوملارتبجاذام لوقبف دی داب میید ےک

 ہہ و ور ھر ا رو
<“ 

 ا گر ےک ےس تمل وس ےل ال ا او بار 7 ےک مال تین نا

 ماسال کادو هل

س ےہ .
 



 ا و ا مه حس
 27 اجے یاد قو کس لہر لوک کس تاپ ید اب

 ںترمز قمر فر و لام ےس تخم نر اکر بل اوس یب ا 911 0 “ا

 هم نم توله پدرم هل تکنو انس
 ےک رض ےک ت قالپ یر یاو یم ماہ سا ےس تاب دز تشک ندٹسل لو اج

 تب فک اع تمام ناشی و چقد ترس تابش لوپز
1 
 کام یر کن دک کول اا ںی تاکی ن ددر اک لا برسمکن ا ن کین کو وان ںوارج ٦

 /رنرےپ رد ےس دب ےس ان ر۰ ےن الاسرپ ند ہا اے ںورقت یر لل رگرزب ے ایان

 رکے یر دوسر ن و ھت تک دم ےہ راگ اس سر محرم یب لت سرد ںیہ ترک
 “رب ےس اھ هک روم ےس بس ناک سر اشر گودر پز ت سجا حین ال کر و
 ہلاوح ن تاب چت الی تیپ تو س ا ںیم تداع ایر سری
 : رے شر ورا

 هک

 اف دف هاب هریک روش سنج هاب کلی لا ےسدرمءںیم ےب ےک
 - س ےااب ےل 4

 : ےرداتراک وی ی ارے سر اکے کک کا نر سنا ترحب نار

 ےب ےک تالار ازا رپ لاوس ںیم ےب ےک ت کد یہا سوم ار بسم

 ۔ںایکیرد ام اک کی !اف چای باوجلال تشای یک عرع ےن ہاعص درگ راک هباوج

 ریل قل ےرلاک کد اد نم ترحس یم رکن نر

 عطا تمایز ور هم و ےنر سو ہیلع ری ل ل شم تاج

 دود هاب کس رس ابر هک و ےک سا گر رج جبر طب

 ۱ - الو عکاس نرو

 هدر فرو چه سل هک تر سد هنر
 - هی وب ها کز ه- هسونب لاوس ہہ کس تم یز ور

 اف سر رنو یک هس لو روس رد ۲ 2

FFF 



 نبا

 سا اگر صف توام یر الجرف لعب کس ساز ود

 سے ےک اف ۔ س نو۶ ن اشا ہد کے کس اجار عی کد پس نر کتب
 7 دن زراعت یک کیم ںدد ہلصیف لی پس سیم ےیل ےس ن وج یناض ارد ۱ لدوس سم

 رز قضات نا اکے اہ کر صام لر ۷ دک ےس اج یر ولر اف تاوان اکرم ہہ اغ
 نسل وسط دا ترش ین مچ قز یر مب اص ردا ا کو
 2 ر هچاترا سریع رر لم

 بابے سں ولاوس راچپ سگ جاک ےس ہک کک تو یا ضخ رک

 لر رستاک ت سبد ای سرکه
 - ایکس ےصاکس م ےگ ی تام کم ردا ن ا

 ہت توح تما ۔ یھھکےس تب عار تممر وا یھ ےس ترکذ ِتمعاک اکہ لاوسس ےس ںوتم اف رطس سی
 رب کی گلوب لوس ےس تب ابا تع آو ا ایل وب کک اوکو رکد کن ولو رک وپ لاو
 رکو سلب یو نعاس ےک ی اھت شا سیم لک رر چ ددا ےک سوسک اہک کن اما
 یکے تک کت م کہو کت اید و یا د کر نکی ہد بارہ یب ےک اب ےک وارا توی د لا پا

 رکو بروم گير ملی یک ڑب رک یردبوجعامج ا
epeeتم نکی کپ جنوب کن اک( ص مک اا  

 fe pe (he r1 - ےس ننھکرر رم سلف و
 تار بارہ اتوکد یی نون رکاب رب نم ها کلم نا ےس نا ےس لرلو

 کارو ام بن را کک کرلو نیواک هرکه ار یه دو حرخ یسا
 ہک امت لکان الع ر لصا ناف ےس یر نیرو سر سس می برجای

 کن وژنب ساب کے تس ا ایکو ب ےس سارو ا ےس یاد ےنرہپ ےس وی  یھبےس سا لاوس ہو

 ۔ اھتاید باج ایکس سا ےن ںوہماردا یت زد عرس کت داش کن ید ےدئاھپ ےنرت نم اس

 باب اکی اوس سوا
 وم ماع ےس ں رکو کس ی ہرا تب اک ر طی لب نون خیل ںاہی پا ےس ناق

 لاک روک اکڑ لاوس ںی ےسیا ےس ںوہ انکے سن ےس ںورکں یاب تاب کد کک یل اگ
LCوہ ڈٹ کی ےک ہک ےک ےک ےہ قے  

۳۳۳ 
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 نرم

 رس نرم کر: لس تم تش ےس وتر ڈش ےس ویر ظن اروا فا فل ںی تما ی هد بوت اھم نت اناج ید ینا من 2.
 ےس ناک ور لر ابان و لو ی ےک مام تارک ی ںی ا
 ےن یس رب امر لسا ذس ويف تای کن امد روس نی ے رکا ےک تپ تا یک

 ناو سایز ۶ یک اوس کے تشک هدر
 رگ تاب فلوت نزد راک سن چی اب تا ا۶ ھا

 لب تروزم کر به جی خد یا ماں امہ ںیم 4 نما یا سال سا

 ها ےک وکر ب ۔ ںیہن ای چکر لر ب ترور کے لت ابرد ۔ ےس ص کک ۲کو نک
 ےک خان راد ی کر در ےن ےس رب مش رگ ارد ات سیکل : )رخ لار

 ۱ - ی رکن رب ی که

 ترکان هم کن لرد ںیم یب ےک ل اوس یب تبع
 طرف مع اہ ایکت ف ایرد ےس: فرم کیہ اگ یب تلاسررطق زم اک ریز تیک
 نان ابر ےک خ کپ تو رسم دایره که کس امار
 [ انب وما :کت دکل ان نہا ضس ج کر هک قاسم اس کر ل رس
 رطح س ۔ اگے اج کر صرف کرم ےک اک نب ںیہ کس یب نر رت ےک ا ےک ن ا ا ی

 اک نر ںیہ یب اتم ےک ںیم ور دد کر لس تن یل ےہ ین زی صف نو ےن اھت ل١
 : ہکں ہم کب ںایرادرم

 2 مو ج نم دل ق رکیع لعجامد مکابتجا وه

 .رتومکییعا دیهش لوسرلا نوبل اذخ قو لبق نم نیماسل امکاس وه

 ترا
 رت

 - سابل |یلع داده
۳ 

fداسا ¢  

 es کک زود شب نت.

 سم مابا پاب ےہ ب
 لار و ایکس لزتفر داد ( الاغ

 اسے زانم جت
رک کی ساس ےس یت ررر اک

 لراس ا ام رد الو ےن پا

 و ۔ رام ہب یل و ےس یہ ارگ
 9 6 و

۳۳5 



۱ 
 ۰ ۰ ڈس ت 2 ۰

 اس ناک ابا کک کول سکے ۰ ماد عطا کی ارت سیکھ وس مک ت نوک

 bs TE ا یی تما اں م ےب ےک ا ےس
 بو ر یک و ۰ ےس

 زر تره سی راستا راي کب
 سرب بر کشی تکر و: ڈٹ ۴ہو ہک ےس س یک ب تن یک کدو اک یخ سا ےیل

 تا رند اشک اک
 آنی بم رد | هراز ان اس لر ترم رام مچ -۵

 ررر ےک کاب مک ںی بتان ےک ےک لام ناد یر پا لک کد للتو ور تکو لب کرک
 ۶ رله ےن اس ےہ لاح رد بس فروم طیحیل زم لم اھت اں رارن ےس

 ٰصح یر عرالطا ےس لر ن١ وپ ںیہ فودخ ورم ےس لاس مے اکا ےک رب ےک ےڑ

 ںیہ جام لافاعم اک حار نا ملک نپل ارض ترو چ ورپاظم کت مر کک ماتوا تاعام کر بام
 ےس

 : انب ےس نیل ملامت بجا اذٰام کک ل اوس س ےس ںوتم بج کے ہیک نر

 ھا چک اب دا زم ہی ران دا ھیلع تیم ےک باوبک رکی چنا تد سارت کل وت کک ں اک
 کت رگریرامف کو تبجا اذٰام گے ام ایکت ح ارد ےس: بج نل نوک ستی دلو ےک ںی

 “اطالع تشر كن انل ولع ال ےک یت ایذ ںیم باوج انا تال وقف رشم کک اھکے نگل
 کر یه لک ںی یک ےہ جر: معا اہ ناس ےس مد لر ےک کیی
 تے تالاع ےروب ےئاج رت پآ ۔ےس ےب رضلام اع ی ات اذ کب پ 4 را نا ا

 ارا ری لا ۔ ےک ا یس هر کر فا علوم ینطاب کن ادا

 ار لر یزید ارگ تل اردا ول کس باطم ےس سج اھب لام امام رک
 ےن واد ےن کب ہک کہ وردا یاد خیل طی ک ووت ناچ کے سی انھی د ع
 قدر طبع تام نی کسر بو برا نا
 - شم اس هاب

 ماسال نش تارا ےل



 1 تر سرت رو تارلعکر کا ی سلام تست( سر
 مو یہ اغ انکار سل هی هم مک یے عت لاوس نب ےہ ا
 خانے اد روا نک لاسو ل الد یل ےک وہ ےیل سارہ تس ارواب یکے ی ےک ا
 لام تر با لو و سار ور عامر ن هورې تازل و دا “رپ ںیہن

 لب تی رمز ےک زر دال اسد ول ےک بس اوس ےس لا یتا منا ھکشم وھ د ی
 تیر ۷ ئل یکے رد 4 ۳ 7 امن ہیرو ےس ماہ و u الو ا هو مرا 71

 ۳ ۷س ےب تاو هو تر ارضا ید الاب ۔ےار PIS لاد اک الکر وا ےل ےز ےک

 هک ذرت فاصلا یب بار دا کن سنے اکر ی ساب روا رس دس وج

 چا ںیم قولحم بس قت اب ےس نامش کس ا یبا یر خازضعاع ینعیل نیجئاخن انکام یب سا ۶ ےس نرس

 اسکا یم عرس ےک یت اسیر ےس رام رک ایا رب
 نام توہم نی ںی تا نیول دک رد یم سش ا کی دھکا وپ
 رد چال اب رکی یم ےماب ےک یا جی نزار هر
 تم ۲٣ل جن آل لاعم کی صف سبد ںیہ ل ورک ا یا تل کم السر

 ٣ ری کے نزوے لاما

 گپ کہن VE gst KOE کل چرب نوک ھا زور سار:

 تادا هد گویای اقتاپ نو چله هری که مته بر

 ناسا نزد کل ) ےک ںگک بس ند ہر یو جج سا 70

 ٠
 ص

 تم ر,

 ۳ اضو ار ا نرو slug بام هرز و جدال ارد الخل اکے

 a ا ےک حال کن زر لگے ضخ کپ ے ار بص اق تز
 e مدرن کس روز LL ترانا

ير یک یدک فرم
 طه تراک س

 : هک

 تار لا "اد لع نمک کم کم اب
 اکسل جم ان یه هه زر در

 ی0 2 ۱ ۵
Fra. 



 هضم
 Dad ا یہ اس ےہ ےن یم عرقووزج پا نارا تازلا رار

 مامد دب یری رتی دی لک آں نوف لوک کک وپ اہک - تک نم ایک رو ار مج
 ھر سا بح ےس سرہ ادا تقو سا ےس نا زیسراھپ فرح اک ج پی۳ یم اوا ںیہ اک
 رس رک چکے سا ایم عج کس یم نو ارگ وشال اس تقی ار ارت طب
 ےک اتر ابر کے لام اکے رب کے ترد یک ا ےس رہو کالا ےک ن زرنا
 برق سا سلب سرش تاج یکن زو اک نا مر یف اب ۔وہہ بتا که رروا شوش هيچ
 زور ےگ روا نمود نی د ورک ارام ایں سہ ر لر ذ ےک اکیلا ن زو ےہ

 رطح اک نو اکڑ یک اه ریل نو سس رو هل رپ کت فید تیک که
 لر ین فیلم له زن اج ےس ند ےیل یتا ۔ےہر ےرطاعر کافر تکی راب رک

 لند اےک رک ساز چيزي تم کف از
 و رام از لط رپ تایم هراز ےس سر سیھکر هیتر اور اہ ےب تفسد نارو ب

 اکرام سام پا ایچ قو رظنر وار 7 کما ات نیمار قو سه ار نہر گورک س ما

 < ہد نیم رک کر سکردو کینو یسا . ےگ ںیہن ر سدر کے رہ تی

 ےرر ماع نیم سکا ۔ ےہ اس ایکن رو ہتمخوس ردارقحن ےس نارزم یاں یب ےگ روا یخ انوس
 ری ایمر دا رھا سام روس ےک ر - 2 تن اساں وز ام ےس سجے قرب پ ںونشلیٹسک

 بي - هر علم تار گرد تازه نکنم کج طی کو ۱

 تب مم کاپ تو الہ چ الب کل وت س ےس ی ناتار کت راک وردنا کن دب
 عا یا سن پسرم مر ی ایک پس ا ب تراک
 ( سی سید کی کے لم ایےےی ےک نال اون رپ ملت اردو نازوا هک

 و رر ہاظ اصو خرو توات اہرزو نازوا ےک لام ا ےکاکپ ےس سم ےڑرک

 دادو کل کے لب رد ےس سا تاضارتعاردا تالا ںیم نیک الام ےک ت رخال اع

 اچ گے بجر بکس مم ےک 2 3 حرطسا رک رن نار هدو 1 سر
 کے ام ایکو رک

 اس رب شست اداف ۱ هل

۳۳۰ 



 رام پیدا ام ب کپ ےک اعا زاد تایر کس
 هو مو باجاو لہ رر ےک ن اردا تاید تار ےک اینک دکر ساک یر ط
 هپ ن یارک پایی یک سرک یت ےب تی الا مہ کے ایا ٹی ای ۔ےہ یداع ضم
 برو لو تر نیما هوره رک تن تیک لا ترمه پا سر
 نرخ پچ نیوتن دا ما ما فرصود ںی راک اردا
 تر سنگین و اکو تر نره ےک روزت لا
 م هو گم قناری لپ نوت را
 نو روا ںوہہ بابساد للع ےن ۔ںوہب تامل و تادج مک کر حت ض « نوبل هکصنارد» غرب ےک
 5تا یو نصرا ریس نرالا ل ابدت میل اک لحد لاع ےن سو ےن نت ۔ںوہ تن
 موتور ں وہم یسراح نامی دام بد یھکس م ناک من رردعا نیز ےن ساک کان رک

 ار لنک ت امہ سر دا تاضعارتخا ماہر هکت یراو تینا اب سا۔ںیم یراجبس م ناک
 روم سا تکه سوار اب هست رپ رب یکن ر ےک اروا ایکس ارب تالاغا

 زی کوا نت ۓم ےن زو قح ا زشموپ نرزولاد دات اف راز نوکر اار ب ےک

 ےل ارد ےس ں وک اردا اا زار زور بس بل اپ ےک سی اعر اوت ک
 رباط یا ت رن زد ز در سا ۔ ےک لت ارا 22 ام اروا اکے بارو کل و ادا

 زر ہی بل هچ یر ضد اکر قت نرم فیر قد ۱سد ات ا نزول چ یب
 لور بارو زارت بند ےس تم ایت ۔ اوم نزد یا ےس یک ردوا چک هو ے نزروہ تما

 انس لا زیر تک لر ست د
 ۳ ۔ےس یک برخ تاب یی یر فی ازت اب ام

 امشب باہ ر اس ےک وم ۔ ےہ باک یا ب ےک اھت ف شکل امہ نعت ےس رکن رب
 لا چرت کے ساتل ےک للاعب د برق جم لا ار یخ تاب رب ضر ردا 4

 رال ایی کرک د کے سيب ب ےس و ور گر ادقم یب شان اک

 0 راز وکریلرخ ےس ےہ اکا اکر مان ن ازم .ںیت اج مولع اار ی دات ںی ی رن
 هیت رد ایٹ پے سے ید نم ککگ۔ ںیم فلم وزع ںیم ما سا رپ ول
 یر وزی کیا ۔ ںی توہم م طم تاتو اروا تاک کک ےس بج سس نم باز بک

۳۳۹ 



 مما ۱ نارام

 لتر ا کت e 1 ترع “رار را ۔ لوچ مر د ان ےس ساک ن زب تتح

 لر تاک تو قیلخن زنا کر زن اھ رن تم ات ور رام کار ءداریم

 اکر سند اکی نزد لک یر انت اگ انجم سج ےس انک لک کک کاج ی نی
 "ےڑرک رد ۱ گل رپ ب بم اک یک ہداز را نک ب لاھ ےس نہ اکر رن ا ےک نزد

 ۔ےک ںوہی ےک اکہ و ےک وہ ےک ےس راقم

 رہنے زاد راغ ے سدد نیول کیا اب ںیعتود ےسرابقعا ےک ل اما تای

SEDE,ال: واتر ا- تىپ لاد کل ام ےںورف اک نیک ناب نود  

 اس رد کن زر رکے یب ےس نا زور هکتار "ارزو هم لا میلرهدیفل

 لر بال رککیورف ان وساب ال ساکن ا کلا خوب یب ت

 روتر رنو نزد کلا ے بس کے لایخ ره دا سایت بس اڑا

 ور گن ورا ایروان ۳ 7 رم ور اکں گرل ن ١ لامی سن ۶7ب ترس

 رب نذار اراز 5 ۶ ںیم تیآرک حر اے انے ف لالا باک ںیم ےک یا

 ہہ وم 0پ لک 57 اے لت

 ل فدزک علایق اب ترور هلن را

 - دهم لڑکے رل ب ترو می

 لارا کی
 ارد فال یم بارہ ےک سا .ےہ ایم ےس نززو کے کر تم ادع ےہ لاوس ناب

 امنروا [لرتي قو رووضف ےن رو رک از 770 مل دع رم ےس نرو ی ےگ ےب ںی 8

 د ےہ یک ںیم یراہلا خف ےن ین تگ نف امر ےس رم

 هر تیر لب لا نرو يک
 - سرو سن جج ار نکیل ےس لردعرددصتم

 کچ ےس ف PIII ےنرہب یخیشروا یت دو ےس ن رو دور و١

 “اب نزواکل گر تیمار نزد ال ساب نه هند
 تھ رہ ات تری تھ تک فا
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 تک نر لام

 ںیہ تازلا تترد ںی لا مرگ کر نزول شن کک رگ
 کہن می دي اعمر نیل کعبه سو لکی اب اد نا یا

 ںیہ ے یک ت یرعردا ا لاکا نزد کپ کر برس سان رش لادبم ترزعح 1
 نمود ای لوابدد رگ روا ورقه تماقزررہکے یہداشر اک یک یت نک

 روا ترجو کیا یم ق اپ ےک ئ موم رکے سد ارد کن ٣ کل رنرپود

 مزه د ےن رک کر نک کا اس ناوررادو ٹک کر شوخ
 ےب ترون اج فیت تصور رک داش راردا یار
 راہب کتار ےک رپ ں وہم نآرن ہو یم ہاگے س باب 7 اگے اجایکت فف ارد
 اوج کراس 4 رگ روا نیر

 هو تصور ہد ںیم ضا عا لامعار جہ ںیم ان کس یک صا کن ےک یگان نیر لا

 ۱ ۔ےگں وہم ںوزوم أو ا“ ےک سار سوبلم یا

 هوس نزد لس اما رک ب ےسرآں یول اکا ک س ےل یکن صعب
 : رک سای اے رلاو ےک و ھچن بشارت رح جے کرم ےس ترس راشرا سا ںیم د کا ن

 راو ےل اع ا ےن ےک رجا اھا ال ضع کز ور ےک ت ات

 کرہ ےس سا ۔ اگ کرب حرا لرد ۱ ےگ نیا ے کل یم ےڑلپ کیے نازیم

 روک ار کر در پ ےک کا یک ۔اگب کش ازل ان ج سکا کے اج ایل اراک

 رر ےرز ا کڈ ٢ں ارپ ول اکسل لو ۔اگگے رکی راککی سمٹ

 اگے اوہ اک اڑب اد رام لمےس وہ کر اکے اج کن زو ردا اے اہ ایر سم ےرٹلب

 سر یر اڑ لرو ٹراکر دا
 - رند ٢ل کر را کپکں یی یم کے ار مولعمربر وم فاصےس سا
 دیک ک سا اگ اھ تا سرور و ما ردا ارم نزو لد ہک 217

 دب ےک ملا یم لوک کام شمیم مد کرد بت اور فر ۱ 1 ترشح لوک رررا ترضعس یم رام چیر هتل وج ےس سا

 ۱ ۔ اوز ود از سپهر مم
 سد کوم یم بقا ےک ر و سز تارک تت رگ ادن

۶ 



 ھ۴ نیستم

 ر را ناری تازه قطب لپ لا کر کر وس ہر اک

 5 گلو لذر هدار تسژایپ

 2 رہنا لب اض کن از تاز ورک 7 رب ول ےس ۳

 ںی یاں ںیم لری سز کت ام سین نرو

 ر ر نزد اال گو بح اص یھبر و الا اما اب نززو !لگس نرس ہ تن
 کام ج ترد سیم

 رپ هکر درس رود مکس ریہ هرم

ںی کل هر لا کر مد رول رده رب
 زیرا ورد رب لولود ای هدا زو در دا fe لا 

 کنت اصلا لع مکه سنرز هی لا هچس ار هدف ضرر ام بر شد لات

 لکه اوگن انا رک سی ا سو نفت هی لاتا ایکو مما تی کیش و

 ارت در لس لار ی ست جای لب پر اس
 تبار لس ت رشک سن و راعلس روی ںیم یم یا ۔ ےہایکدا ےہراحتس ےس زی تلر

 , ےک کیک
 نوزیملاد خحلاب باک! لزنا یزلا رر

 رگ ارت اس ےس ھر کب اک سس ساو

 اه لرع دم سن« ین ورب ت اس هک سارد ےس یر تز تاس ےک کی لا ب ھی

 و
 ۔ نازل اور ۔ےہ ایف

 کلاس فلو بارگیری جبل ہا ایز کس یا

 نایک کید تم یک ر ود ہم نو عا تو سر اظ مر اقا ردا سکا تکا

 و
 0 کس نازی ازور هست 7 مکے ےس كر ای ےفراما

 نو یم سر 7 لئ ایک تیر تیک کن رب رد کیس ارگ تاب ید کرب

ر بس تپ نخ بیر اعم اب ےس کردار سروال ق عد اپ 727 یک
 ام

 ۔ سہ فل م ےک ےن ا سی

 و یر لند نزار ستم یر
 ےہ
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 عل

 نان ںیم تمایقھ یز زم سادہ یک یم لا ید تک رگ تی گیت
 انا انار رصد - نزو هد دانز» ےک ںی امر مم لب نورد از اس ےس گز

 هکر مرا زور ی ضد تر ارم کاما کور اکو

 روارز اض: ےردداب سک تہ اون او چوب انار رم کک در نفس گہ
 حرف اض: سارا ۔ سرہ نزو ےہ بس ہد ےہ کے کوہ ےترکی در کل زاطیش ۱

 لاکن زو ےب ےک سا یلاھراو نزد ےس یگ رار رک پن راک امار
 رہا ارل دی ا ل اعا رر سد 7 رو مانے سا لامئانرد ےن ھی سما ضد ۔ںوہبل 7

 ری هردو تور نر جهل نات دپ داس کیاکہ اس اٴ
 ها یاس دف اک رب ےن یوا نارو ترک سر لاک سا

 - اد اى ب عام کج الص تام بلا یک
 ےک سر چکے جے ول چی ان یہ یک کاروال

 سبک سکس ں وہ ہد دا ۔ گہ ہراس ںوہکارہ ںایکالھچب کن ےس ں وپ ہو نانا ب گم دہ

 لس ماکو زارت ےس زوم کیک جا. تاج بد سال ےس نو ےک
 3 یی ین جلو ےہ یر نم سکه اتم یک کده

 خ
 ۰ هراپ

 ۳ ۰۳ بی



 ساره 2 یر 3 ۱

 -- اک س7 فر ۱
 لو آرت و تتلو تویی
 ت نسو نم دتل ترا نمنَتَلَح هنمم ریحانا

 فنری نان لک
 لا تت نوعی وپ لار ظن لاق ت نی ضا نو
 مری نر مك
 ہہ ی سچ
 له یوم جک رک
 نم ا ی تہ

 ہلاک ود ےہ د و 5 ۳ رو ے7 یب



 نی یا ند نت 3راه حمل
 نرمی: نل
 ون نب راکھ ام لادوا دس نیش اع

 و ہو یر یتیم نآ لر
 لو یو مال و ےہ ںی لک نم
 قرن اک لیتا اھم او سال تا

 لارا عات ناكل اا مهنا ےل
 7 د نزا زط وا م
 نم وک  اتمحرت والرفع ىل ناو اتنا
 نرو رم عی ضعباوطرھا لاد نیر
 ہم ہت نیچ یا قتسم یل
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 ا
 ےک یگ نزردا ےہ ید ہک ی نیر ںیم اپ ےن کہاکہ دا

 روا رپ ترکی اک رکی تسمه ندارم

 رب تو لی رپ سای یی

 کهن بسر رد یکے لوز 7

 سالار« من سن لاو سرکه رک مرگ

 ۵ هند یار ته ره رس تاب نه

 وبه مد یم کے تاب ایکس اد
 بعد مع هنر رد اله پس سد

 ره 7 یار

 یر ون لو ن ار نی پر ود لکل ےس لا

 پتےن تلہ ے ےک کک ت فو سا جم 17 ےل سکا

 ےن سبا ۔ ےس تاما ےک ءار اےک ا رکن رک

۳۳1 



 ٹر نم لام

 ار: رک نیم بارقھ درک ءاد یھب ےن کک
 لڑ لب هی ےک ساب ےس ار کریک
 کردار لا سل ےس ساو ہ ےس ےب ؛ع تاب

 E ارض اگے اب رار سرکه ںی لار ردا

 مرمر لر دا لی ام سنا اکا یار
 کک لوک اروم لر اکے سگ درب کرت 1 هم

 تن ں زنود کرب کر تدار 2 اکر زم بسر

 رکو رک یکے سن وشر نیب وم سرک سردار ایش

 دارو مارد یو ا اا یک بر ےک تشرو سا

 ہود ےن ناس ی ےگ اج ےس سیم لاش ےن

 ےس مکر نا تت ےب ےس نا تم ےک نا کام ای اکرم

 بین تر سا هفسر ارور سس فک کهن ا

 ج ج ته ج م ر ر
۳۳ 



 2 نر لام

 لا اي ںیہ کہ سا ترم ار

 ۸و نرگس علی گن

 هو لار لوچ الاد ےس اب تاب کیے او تکل ولوو

 نی تکرد فن لر کر ےس سم بزرگ ا

 نک تا تیپ ےک نا دوا ےس لنکرپ نرتس ےک

 ها رله اگر درپ کن اتقو سا هنر

 مغ ںی ای اھت اد گور ںیم ےس تخشد سا نہتے

 ےن ےس سک نن الضر 77 ےک

 27 ها ےن رکا یی ناس اتا ےن ہر اگر در کو

 سهراب ها اب اف رپ دا

 1تک دود با ۳ و اہ ل ےس ایاز

 الود یک تکو صاغ یکی ردا ےس اه سد نده

 ي



7 ۳ 

 یا ےک هد زر باش فن من
2 

 تار ل ام 7

 کو ماهر رم نیم وع یت ہہ
 زر وا نیل. کل سمت ل تو نام هو اد ِ
 گربه ا رب رو هراس کل منا اب نمد ا
 « اعم ضرب سو را ہراس ےک اردا طاق کر

 تیک گیرد رنز ؛ تقد شادم یگ نز ناس ےس تشیع د اک
 بت 0 اے بزم باب رب ساب تستی نا ٤

 صخب ے ناس رور ھے سیرصصخم اسے اوج جس ںی تھک کک نر سا لی اں از

 ۔ے او ےل ےک پس روا« ات یر ا دار .ےہ ماع لام ta ایس یو یک ےس

 لا ارور چپ ےک نفع ہزادنر یم نم ےک لخ م لا کام ےس مب ء اند
 لب رک i ںیم نیم ںاہر ارب یک ب عم ےک ا اروا ےس رکا ےک روفر عي

 رر و مس رو بط اض نایت ۔ ےن ۷ ےس دیت طب ١ ۔ایانب ےک

 کا رپ ےک نی رد ہت ےس ےب ارے کیا ۔ ںیہ ےک رت ںی تپاس
 نا جیب ننه ام. ین نور يک یو کوب فا

 ابا مد در ںیم ےک ےنرک رد وزٹ نح ےک ےک کو ہک ر بکش

 تنسو ںیہ حل اد-۲ -لوپپ هوای یس حت انصر !ن اب خ ںیم یسک یف ہد ےب

 لو هرس هم درو سوم تان اکر ید رو اوپ لان سرت

 بن اخه ےک نم ےرمود روا ۔ حس تفسیر زی تاک
) 

 س م ےن

 لا یوا تی مق نر لر کت بسم ادا ساالر ب نان اروم 7 ر۷

۹ 



 را را نر ام ۱
 ۰ نر اصل ١۔نآرقلا تادرفم ےہ اب نورس ووا تسرکع نم یراوربنارفرد تعا کک

 ب اا مک از یر ےہ انب ےسرازص ےہ یب کک هاو لی

 طناب هکر هم ےک اےس تفسیر بز و
 تایمر را ی لیکو ۓ عع ےک ا ےہ ےس لاحفا باب ےس رردصمر اطن؛ ےض تلیومے جم قت

 هزاره سعی ۱۔یہ ےک ضش
 روا ےل رای ذر عر دد رب اٹ نوا ںیم تم ےک نیب ار سم تنل لص ۔ ےس ضد اخر تاز

 سس لبصفا ین هتوک رو سا هاب بار ٹری اکی سا مریم ےک سا ٠
 سم سرما ید اور نیملار ھر ا اج سے کرہ ادیب نم ےس ے اج ہار ےہ ےس اچ

 ر ۷ چک بم ار ںیم توف کاج ناھ ادا اب حسام
 لو درز ےس یس برلا ناروا سورہ٢ جانے لر وارو ظر ا یر ب زام

 0 وم مم مادا د 0 ر اہ ور ررصم کار دار از بک ارپ ا/ت مدم

 مآ رد یب ا ودم ۔ےہ رپ حرم ںلود لاس اس فر نم ےک ور می
 ودر وا اراکو ءانک ا ب نت ےک ۔ کیس اکر وک رع کیا ۔ ےس لو حف

 لر کے تار اوم اچ سو و اوہ لاکر واارچ ایاگپ اوہ ایگر ور ےس تر سم ناب

 زنم ےک ج تس ارپ لامس تر ر ولی یب ےہ ام تسیرصلر ارد ۰ جم ای

 ازم کم یت سز چپ یسکت اراوع . وہ ےب ےک از چپ سکہ صاخ ہدح

 مشددا ےس یک کہا تار ءامھت :وس ۔ ےہ [ے جف بار
 لب تافل. هستی بسی, ال نم ےک ہوس ںی اک

 ککے بکار مار ۔ ےس قر ارب ںیم سا نی کں ب ےک ت یف ےک اک
 1 رخ ےک اوس س لصا کے اع رال نیر ددا حال ۳ گر جسم

 “ای ےس سر سر اطنہد بجکایگا رک قیم نم سش سرپ ےس رعب ۔ںیہ ےک

 تمان انا ںی ت اول
 دا تاو کت زن ےی ےس ےن ہک کرن یم از کی اض ارکے جہ ہی اک تو عوف یز

ra. 



 کا ات نر -

 مهر رز رس بر تر
 هر کتیا نرم بار فرم لی بسا ےہ
 ۳۳ تبار تر تردد یر 7 رک لو اکر ےہ ام ژن

 و نوار چت ی سطل رپ رد دات ےہ ےن اض تکاب اب رہ دز هد اوت انک

 کف رم قلخ لاع سا رکے ات جان لار. چتر چی ار
 ت رے ناز کی و راں زانا ے نآرت- هچ یه اس نر اکا ترب ر وا ےۓ ایل دروا تیفج

 رخ یش نک ا ہو ردا هس مادا نک ترش ی تافزلفم مامی قل اع یا نانا کلام
 لایت ص گن ضد یو ناتسساپ مم تعقاک ات لم ےہ فی الم نرخ کت ہا یک
 اھت نان دوجس ہت انس ام امنگ ا دوج لوت رک د۔ ےس ابد نیلا یت او ےنرک ای او
 ضخق لاج ۵ مو نی تصرف کا مارک

 يا | ے جا ےس ل | تالف اک ا روا ےس بت 17 اف مم لاع سا ےس

 هر نر بہ اکر رو یکے ٹر تقرا ےس تتیتکر رک ےس لئاع کت نام اد

 ےیئ ےک س اول ری 69 لنز سوز .هتسرکت ر ۶ں یی خم تان اع نانا بارت

 دا ترن ےل ہراس ت م ںی تراک شم سرت اطا کم نم نک ےک ود باردا م ی

 تعاطردا لپ خب هک رور ناپ ہد کک سی هم ها کن بهت ترش را 7
 ترش رکی نر رو ور نر درا نورا رواد «نا ا «نرګز «دورف یم

 هرز کل نور دو تر یخ فریم تار ہک قی
 ترک نانو ےب سن اض کت اتکا نآرق جرب کل ٹاپ

 سس کت رگ مس کن فنر ء6
 ۵-92 ۳ ےہ ےس تادخ نان قلعت ت رکے ساد رتا

 او تب لو ی اب ناسور ےب ےک رنز روا ےس در نم ,ie ےن وش و ٠

 ر
 رداد ےس لات مٹ کیے جے س کم 0۳ ا

 مک لا میز (الناے لع ما ترو ۳ لا« تر کہ ٠ r رد تااحاررد لالر ٹا ےس نسو دایک و اف کلا ت ی ۷ 9 ےن 7 کورس از ۲ 7 ^ رک لاب ایما ےتاف تا ی نحتب سلام
۹ 7 

 ۰ سم

۳ 



 نا لام

Eہرا اما  
 ےل و قب اعم ایف مکا لحج و مہ الا رم کام ںرذٹروسر یر گل کم سے

 رک لا رکے انے آہ ہیک ایک ےس یم تااصاردا تا ی زر مس

 رادار اذ ںی نیت ار اسب اس ےس رایت و تروس ےل رکےن یز سارک انا

 گن کپ ایہ ییہ یر
 رام سا ےن یس آر الع - ی این ۱سز کن ست ار ا 17 نر رج ل

 به کال نر طی کوہ کے رر
 کیا لام ای تم کوچ یا یی یک
 بل ےہ ان رخ تا هی ارے اہم کد ڈر کے ہن ارب تاب کرو ےل م

 دوران یم نیر و نر ترس رگ تي یہ
 اش نط کا یب رس ۔اھت صا ادرک ورک ی یک نر اےس رو ےس

 ےس رت اب کن رکن ارب ےن رکے ںی خوراک ٹا حس کت دور
 ها رپ بشی لک کش ام اقرار
 را تیر 7 را تیرح سیم عز کہ رکی داد کرج ساو تک وتلو یش اوم

 لر ایزی جنت چلسی ربع تر

 بل سم ےک نکل مے سز فلک یخ نارنج ست
 تل انک کب ےک یس لب سمت تلورپ لر گن کروا عناد نما هک | 2

 اک شرک چر دم یر ام شوش ام رب کسر َ ےہ نم رر ریئیراو سر

 خرما ترنم لور ےک یو تشل بت نه یکبار ا

 گال نیر وا ےس ضرر سر ےس ضر ارم گے یہ بالغ ےس ین ضا عز رکا دا ےک او لپ 7

 هو لب ٹا ہو رے ہ رب بد لاس یت امو ام ےس شام دوا انب رات ے اک یز ےس

 < او مو هستم یراحی ار نیر رکی ا ںی انا
 [ شو زر ےس نر ضرر اف کردی ےب یا نفل ۔ یکم بس تم یردرض

 ارا ۳

 ی ا ا < وود جوا ےن ہن عم ےہ

Tor 



 نسب ر ظن کک کپ ا دشا م در
 ے۳ سام اظنز ا ےک یب رلا نب بس 1 اظناکٹئاہم امی مک انحج 20 رہ

 ےک لم ےن رن ےس سا لسا اب اب طس اوا یب ےس توس نام انا رپ ےہاپ یز
 اگل مو فنا کال افر رند ےک نیند انکی ناس کن اب نصف مک سا هک بار
 نر ری زاویه تن تک اچ
 وی اس یم احمر ماع ےئت الص اکی سرو سیب کل اسد یش امرا لاف بس
 کک زت ر لش نم رو هرکس ریزد کرم هه عزت کس لطف رک

 < رتا اضل ارا انتا ےس یادم نی رز شا نرم کت اس ار
 ںی شد اعم کک لحج ۔ شرک( ناما ورم ے ام تشسمو کرنا ےک سام نیز

 ےس ادار ہر رت یا شکن انک اپ ےک ای شاپ ےک نج پس سکھ کے ل
 ۔ل رم یک درک ل زم مانے کے ز اما کرک سس ای اےس کراس ےک

 لای دربی نادر اش کج ريز «نورکش اف ا
 ات از راز را وتو سرہ راسا تار نو ےس نا ردا سیب ےیھرکمھپ یاسر 7

 ےہ رکے رکی راز کرشن یم ترے یر یہ نیل اھت ےہ اب رپ جک اب ی رز رد
 بل مکی تہب تارا ےکی راز گم کارد ۱ ےہ رک تی راز کیٹ رات تک نم ںوٹود

 ںی دام کس ارد نر هی ی ےک سا ںیم ازکم ےک نم نک رکے ہ 7

 کت مقر قت ےہ مال صارد ۔ںوہ قت اس ےس یر ازگرکش کشا ریپ سیم رب یسک

 یک عجم ہد چ ررر ہد چن کیم ےہ رب بجو کے ےن قلم
 ےس راو یال کب با اکر کے ع ارا ںیہ ےس اب رکے سورا کش ب وب اھ

 fet تارا رای سر رهن. یر تقبل
 5 2 طور ترک عسکری لک ا 7 نام ےس تم کامن سس واک
 2م سرب امن نطاب اک دا مع من کے سر ای انک یجب ےس انصح یر اظ ےس ناب زر یر ما یم ملا

 : ےہ داب رج

 آه یر در سر رر رو راے
 ےگ ۶

5 

 ۔ کف یر ھتر ود هک
rar 



 می ( نرل
: 4 

 7 ےس هلو صرف شف هک
 یب ےک زنش رکا پل السر لس نره بم بل اب چاه کن زا
 زا ےل ارگ 2م ویک. یر کش مضر کے ےک“ ر ای روا ہرزرکس اص ےس سا دوا لم یھ

 بس را رپ ےس ناب می اب رپ ییہ ترس له ارور کے اس قم چتر
 یا حب نی ١ ےہ نرلاو ےس اھ ا ہد و ےس تر املا لایا ۔ ےس راج ۳ 4 رت اک ت ل رلاو ےناھ ارکان ےس تاماعنا ںاسم نار رک ام

 ر راس ےک اروا لرد ہد از ر ورع موت در کک شرک کر رب ال ملنی کش نال ےس یم لالعاب

 ۔ ےس کب ارع تک کس ادب دشل ۵اذع نامت کل ےس یھب مر

 تشک ا 1 توامسو تداعس

 باکس ں وز ےس مب چ اج ترو یک یار چاپ رک مروا -۸

 ےن تاب سکرکا کے سبا ےن ا۔اھت ےس ںولاو ےنرکء جس رک یبا گمایکور سے ن بس وک

 0 ی کم کد ےہ تاب سا رکا بک سس ان در ےن مر بج اکر ےس ےن درس ےک

 روانی ےن لسی ا ر ر ہک عی ۔ ج نم رگ دوا ایا اھ ےس لاک ۳

 کت رول نصر شو ایکس. ی - اخبار اور اس هک

 تور 7 ل ر اطعت کروا حور ہدرک کام یوعصتس ار 2 ر یرسود سکو

 ور لری ی تجار چروک اهر ماکد وجد اک جہ مالسا ایل با هک

 کیا اغررج ہو کریگا ا لزاررد ۶ہر یو اس ےس یھب ضم ربس تو سر ےن سم عی الب کک

 ارور تلف یر ارب ےک ناتا عر مروا یک ٹکر کاتر وطن اش

 2 هر ےک رتفیلخ حرم "ارد ےس ڑی ےس دک یب ےس یل مم 727 عل رر

 2 تراعت کرک لالا یر اوہ ابار وا او توب کر رد تکا طار دا یر امش انو لیک شح

 اخه تخم دا یر کس لا فرط کس عیار هر ما کا یز ےس
 قدفلخ ہہم ر یخ انا سرم کی نر سام کسر زار کود نم
 ےک کرک لات رص صاروا اے سارا ےنرک ود اککن یاط نم اتتد و مال نم
 7 جی ےس شی ںی شاراپ کی نرل تاو تب ےس ارغر وا ےئفرکدر ےس سا

 اپ یہ ت قحا ی ۔ کار کیچ ر دد تہب ےس لات مکر دد ادارے
 هر ام فار ےل ر

۳۹۲ 



 اف ہار

 7 . مر رم ۱ ۳ سارا

 روو و ر لیکو ر در ا یم زلف س اک سمن النجم ٠ےس دان نو فکر سر تنفس لر بس با تلک تم
 و ی کر ت ۱ یاب اب ی ور اینع رو سر و ا تاع کلک اھ ۱

 aol ا یر نک یب ےک کرکے نم روا ایک ال ٠ 1 ۰ امہ ل ب

 نو ۳ ا اکا ا ا اک کا ا و
 ےن یک رندر وہ یب بک مالسا ایلع مے م ؛ توفرب ارم یک . 7 2

 1 نت ےھت مور ار
 رخ ےن تب ااو تم اتت کی ور ها کت اور قد را

 روا ےیل رک ان ای سا گایا ید جد ہیلع بات تی
 گر هر ںی اولا ادب ےک نبا اما ا کر ب ےک کی

 هل ےہ باا ل ضنا ے کا
 سا ےک ف تشاد ںیم نا هی کارد و هد نو مچ ۰ ۰ 7 ٠

 ےک یا اھت اک نب نام لس نیک ایک ہراش اےس سسر ٠یک یل ابھر کے س ایا دعب ےک

 7 007 قا کر و

 ںی جر تور نر کاتر
 رک اکانت یب لاب کل درم قی ٤ سال
 اوری نیٹ لن ات مش 1

 رم لو ترس و کب اطخر کت ی نا یر ی عزت روزه
 ةک طه ادترش دا وصرمش مکان قلخ دلو سرش لصر- سه تار نیل

 الکترو اشا رک سرچ ارت لر افرا مرسی رایت دلش بس

 - ولرم هک که رب جک در يه ی ترور هر
 تان اچ رب جرط سا درب بی ترس ناشر یک لوس

 3 فقر او عود بک اش عن دان یر کلک کرب لر کی ر تے تع اسا کا

 رک کک سس کک اہ مد. آر حک را ری وز ورا ت درک تام کسان اہم اوج
 سش یے دن ابن رقم تب تا

 انور کپ یتا یس نیا - لپ رازی رب جس ریڈ سر عخر یم راد ںی نصا ےگ اک

 خا مل

 ےک ا ا و ھے سچ ےس تک



 و ہجر را اعم

 روہےس ےک ھوا تان فنر عفت کرب ہے
 لب کد نرگوز ننه مس اکرن ترآ رپ سیم ں ود
 ےس ارد خیال کولر متن هر یل تک سیم تیبا کت 7 ۲

 نورا طرد ای هالن ای یکن رف ب ارور یک چک سک به یں اہک ب تبن یک

 تیپ ردا چ لاد تالف یکی ردا ات ار ٹونی ىہر ےس یر ہل شرک یز
 رزم عدم ۔ےچس رام ےس رج لف باردا کب رر انور تز اف دی ںیہ بام

A 
 وه نر او یہ ںیم تال سنتی

 و کف عج در وتصکب ہکں یم ےن عن ریس سا ےس یلاس تیام مک عب ےک

 مری تاچ بو فقرات پت وت دا چاه
 یارو کوم یکایک ا نرم لاا ےک تات انزال ےہ اکر
 صا ےک رک اتارا نبال ےس طاب تو زر ںیم سج ےس نزا یر اا اب ےس

 ۰ ۔ےسہ نرو ره سا اپ نا طی نره قتل

 اکبر ما هرم که ر یر با مگا
 ےہ اں راب تاراش ین ۔ ںیہ ےک یر بلس یے خو ہے انو ون لام: کي ترادرلردا

 ےہ ب تین اکر یب اکر ر کت راک رور کل بضع شرور نر اچ جگر:
 و مزب تار ںیہ ہیر چپ نکل گهر مرتب ےن الگ ےک اا ک

 فر لمعہےس نر ںیم شیر یک ا کہ ما کاک در چپ ۔ ےک کں ھن صن ۷ت قبا ےک
 لس ںیم نور یا باطلا ےک ن اغوردا ناو ےس درک مرف ۔ےتاجم کر یک
 ۱ رت درس یکی ےہ اکرم ںی کوک
 لم ےس نک او لع ال تنی جسم سبک ست فام

 انک تردق یکلز ےس سیم قو ح شکم لا ده تارام نرو رفت بنر تيم
 ۱ ےس الر هزر کنان ف در یک

 نیا ر ل
 د ۰, ا ا ا ےہ

۳2۹ 
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 جج سسمسچ مم 1 ۰ نیک لام
 ب

 رزم مارک ناف کمد بیر ۔ ںیم ےن شلقورپ ںیم ساب هک یل اتر رو لصار ر ۱
 باک لپ ےس مانے کس نور اٹ ںی ارز مدرک گپ ہد رد 5 ٹیک لب ا ےن اھ شاپ

 کرم نو چمن رب کرک رس جرات کلر ادرک نیب ےس
 ره لب شاپ انکی اک

 تن خو ےک تین نا ے ناروا اپ رت ف کود م نصرت

 مر کیسه تفکر لنگ یر ی یب
 هر تے نکی اں نیک نا لر دا بب ین نارا

 لا قرر ارے سایز کر مل ئی ن بر لک رک سا تان کا
 شر دد ناص ترا ت ی د ار لار دا
 ےس سا ۔ےرک اس لو نرگس یہ د نانا ںی سرت کان زرد

 کیک ید تین هر نشت کر کا کان ؛ پہ تکرار ترور ئر
 چن ہد کو مپ اٹ یخ اد یم نیم زا نر طور ںیم ہا
 راد ی الخ یک ر ب یک ب د تس اھا کا ا نط سز ےس ترک ام ےس ںوررا ےل ےل

 ها کا هدر لی تروا ہہم اکر رپ ےک اے ار ےک یورپ تا ہو کت اراّیطردا
 به سا فک واز طعنه ریتم تلعب ےک اروا تیناضا حر سا

 ےک گرگ طط نزا نرمو ناظا اظ یلدد کاروز تارے سل بس دد کیا یر ھا
 حج ےس لمس ہک دوم کپ 1 ےس ےس ےن رک الت یاو لوا ےک ا رر وا ےک اروا

2 
 ےن مرد ایک ےن مس ایک یت افتکار یوکے  فرصے یب ےکر املا ےن ےس نا ںاہی ےن ہر
 هیات زار «یرگاتروص نکا پنعباددچ ۱ تگ انلق حشری تا
 0 ورک تسنط ےن میر عجب حنا

 غزت دان روبن دے اردا کب کر بب رٹ
 رز هر عزم تع نظر تير تض ںیم فرد ات ےک ا

 ےس سہ. ۹
۳34 



 رش و ش سس سش شش ٹن سٹ سچ مس سس سل -س 22 نا لم
 ار تم سر اک وچ ںیم نرخ درد سرم نرم الو عن ه ورک و ےل س ا ہری
 مکی کل ول اب ںی کتیا اف پس ا ب یکم اع ہر کک ےہ رب تاب یب بسردا ۔ےہ ئاع
 ترام ی نل اکہ یر تاخیر وا ےس لب ترس رو | يرآ ماع ی ١ ےس اوہ اور
 سهل هه هست الا ےک ب اعر وا ےس بیع اورا ع ےن ےک

 قیر هک هک لوس نرم ترک سر تخریب هد رک
 نون ی تو هر ترکی تاب. هر ارس

 مال روا شير شیر یک لایا ےا ےہ فار ام الو تصح ےس ہت ور لم ام

 رم وب ش نام هر تب تزریق چیک تا
 ےل وپ اک هوم ساکن جهت نا رضا - مچ یر ایا باد آرم
 اوکوم تا بب نالعا ےک مک ت فاد ناب یی کت اب ب ےس ہو یسک ہ وخ ےن ں وتشرف وپ ا ید
 داد اضوک هرچه امن ہفیلحخ کی تہب سلا پر ام دا کنم هاهش دن نم اهن لحجر

 درکار ک ب طف ی نا ںیم تد ےک ش ربت اض با ۔ک ا اوا ر
 رک وت رطح تو کاور یرددرن ےہ سر اهن شب عج تفکر

 درا ہ م صحا شرد رکا ول یو تاپ نیز کر کت فاخر
 زارع تر روا ےہ طر کن ارد ر ترتر گو نیکس ہار رس نانا

 ماتر طلا نور رک رانا ے نانا ہورکے بہ ضر اں وہ ےل سا ےہ ےس سیب
 ۱ ۔ ےس رت اکرم ی دو اد ِتادخردا ےہ یردمنو من تفال نس

 باوجاک اردا شک کا
 مع لس لور بالج ولا تفادخ ےقانب کای ر رر شب ںاہیم پاداش

 ت0 7 اعلم ارگ اد کپ اکو کے رپ اوم تام ام ہر کف رکنا دو پاک
 گروپ یتا تس ازار ےس الخ ےس حت نک ہشام ےدلاع ے نورا رد
 2 ترا یه تفت وار ب ںیم ایا کہ اپ ارب الخ دوج دا

 قم کت فاض هریک یس سا یخ نشو یکے ی لاو دل رزین
 ي ےس زو اکر ےہ یں اجبر رب رک رگ لول ی

۳۵۸ 



 نارا
 ما

 2 ۳ رگرز رد E اوزو ےک رم لر تواکب م ےک بع مادار عی ا تات بنوا کر سگ قو روس رو چسب کس بمب (ںیم بلارکرد ارم - پس زر نکرد - شیر ارکان هیچ درک دم 74 ۶ لر ی ےیل ا کس یه را کر اف ی ار + نیا کروا هاتر 7 ےس یر ہی ںی رکا ردا ا ےہلدرردا 2 رال روک

 ب کک ی ل دب ع اس تند پرس مر ید بک رک یلع تم رکی ذلااذدح شل ما ےہر فا لبا روکا ایل نا اک کر بردا تک کل سر ۶ ہر بی او هنر الا حر ںی اردا تالف رک زد مر هر 2 کل کت )یر ردا
1 2 

 سام ما
 و نا تعامل ی داشرا لسا ۔ ی اکے ےن ں م رہ بج ہور ےس ہربحے چپ ترک یز ےس و سا ےن ی یس ادوار کاج اب ےن نار ھم

 ار سایه نرگس دکل در مک اچ بسر چت a /0-“ 7 سریزاب ںاہی هچ یکدم دا دج
 ی کای ری بار سم طا - تر وام هکر بامداد اد
 سرک کےک سیل کب تر NA ےل نیل نمط نم ننَملخ و ماس نم یبفلخ چسب اشر لصا۔ ےہ رپ ےس کوک یت 4 رج کرب ےسراب قر یم نریکں وہ ا ا
 هرس رک ےل ضف روا لو لضفا ےس ےشاز اکا یب یا ںی دلا

LSاب قیس کس اا کیک عا ےہ ایک رکن ماس اےک طناف سس ١ سم یر اک اف الد ر روک کرا تلخ ناسا ےک تان کی ب کے کپ یکی ظا ےس دد اچ یوار اھت ۲ 4 ۷م وب رز هوا لار کود ےس تل سیر اکر دا اک ناب  
 لر دا تاب کھا ۔ یس ہداز نویس ےنوہ ہداز ہے ا اض یم

۹ 



 2 نرم
 ل رر ج رس سش ز_ ےہ حس ےس ےس

 ور حس ین دز ددرد اے یکن انا سیا نود رو تب 1 رک ےہ سب ںیہ ےنارگ

 : هاب ار وترا ےس هرم
 ےر سنا نور رس اہک ی ارل ےک سار دا 1 نر ی ےس ہا

 7 رک

 ی ںیم انو بن ہو چدال اعرب دار روا ےہ مدر لمار ب یا شیب نر

 رپ کد رپ هر ii بج ےس اوہ ایہ رکن ید ارا نانا ہو یک تو ارت

 سکت قد سات اگگے کت ھا ت نادیمہد بجر ےک زی رسوو یک عا. ےک سرم چت
 ;is یر ہد ےس ام سم تہر سب ےل رراصم ےس زمو از روا ب یوا و

 ۔ یت اہک کام ےک ےک اعنا رعت ےس اش اب ۔ ےک ں رپ د

 رمن ادیت فک رپ شرم ےیل رم تزل کن ان ےن سا مپ

 یر 71 ارپ رساں رخ یرامکس یم کی اعدا سا ےک ن العرش ی یر رپ تا لاحر

 کردا ےک ا ارو سل ام ره لوک اله لوپ انک مکے کرسی ران ںیم
 ۔ ںی قابا SET بارسا ریدر سا کم مد

 کوچ الخ ےس تن اگر ردا عبطنالیم لپ تاب الف کسب لس لپ گم سا
 و والت ت الخ وک ب لکان ج ےس لور یہ ضخ ہو ںیم یا ۔ كس حرم ضیرتع ا ےس ہو
 ہے ولد یو بن عر تاداغم یصخحخےےااھب فرط سیا گارکے ہا اھچکےن نرق ۔ ےہ ند

 ۔ےہ یرورض یو آه ی مر رنز یل ۴م تری رسو درا

 گم ف اہے ت ریہ ےک ٢ شہ رون ہہر کی اہ کی کج قیس

 اچ لر هرم تم نام که تالار تست رک
 لادن ۶ ےاج کت اط | نر نا فرم تراس مر کس مر کل f نام ےک سررارڑرپ

 ترش دوم ۔ ےس اتر پ یک ی یب بک سرادا یا ےک وی رپ یاب تک گلو ک
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 روا ا چ کا رر
 یربا) ۔ ےس تر عمق تر رد ندا

 ۔ےس ر لذ اے ا تز ںامہہےکادخ یھب یچ رکا ےک ا ۔ ےہ تکا طا کک ےڑا نمود ےس بلب اکی درٹرکد تعلیم < ت ت مک سسر ےہ می یم یک اکبر دی ےس اب تاک رک سمبل اک بم ق لعل ےس بو نک تر نر رےہ کن اہ ےن بس ضا ےک ون خلا ےس سکا دعا لت بک یل ےہ نے ہک داپ ےب کے اپ لو س کد کج رش ے ناز ور ےسر عا اددا ےہ ےس بنو یس ق طا ترک فرا چیک ال یر شفا ےس مکس اف یر یس وی ۱
 میز ناو تر لا ارا 1 رصگن + تر ل یر ترک مطلع
 “دیس کی دا رک ےہ اد و لس کامن ےس : لارا لس اردا سل
 لام نشل ید یب تلخ مرک ابات رکلا یوم نم هیف تشنه لاک نت ترم جد هد لاک هچس تفالخ جا رم هک مرکز تاب گرگ ندا لا
 اےس ی ےک ایصوصتو ترانص قا ۔ ےس لصف بام ےک کا کی کی نت کلا ی ردا ےس ایک تشکل لانه رس قوطی رو بت کین اینک سارد ا ےہ

 ا زض مح ےہ تا کمر مل یر تنا کے روا تدع تحریم تم کس س١ ےہ یدربد وتر صاخای و: یت لصاح کک د سا
 1 اڑبردا ررر در - ین نام« ۳ ,یٹکار ساب ر وا از
 و میا ںی ےہ عراد ےک لترا رک ےہ ےہ یل اط پلک تست من سلف و تب کلا. بس تی اک یدن زات راک بس ا هک 1

 کو کک ےن کی کی ےک مطب بسیا س ارد EÊ LSS Jf اک کل کم ےس جام لا گر ےہ ںی جام کی سک لب ےک ےنرہ ےل ق پاک ام سک ےک سو ےہ ںیہ اوج ا ارب د هرس ھی

 ۱ - کتب
 تحت حتی سکس سست یو

 رپ شک پرت ید



 نار تال
 شرب

 و

 ی ۱ موم

 ۱ ںیہ وا سیا

 او گل ای اھ هه رد تیوب لاتے رعبا نش او ےن نت امی

 یا ےک ےس و چکے درد یک سا ےہ با یر نسر کر کس سا ےنڑ سیل
 ےئل سا لام “ےہ سام ھی اسکا ابر رھنالاھ ےہ ار 4 دو کیش س ایت ےس لالا

و ینہ رو ین نیب ۔ےہاکر ام اکی ٹل ار ا تیز
 زا ےس یو ےہ اکر کس هست ر

 ےہ ابد رور وک لوطا هتسروز هک تک عن جزا یون کی سس ای یا اخر

 ماسی کک بد فرعود ےس ایگ ارم نا السا ےس تفت ترس ج

 لا کررہا ںززود نری رب ےک ایکن یش ما ےیل یک سادت ےس ما ساف یکی ک

پ تہب ام وک رولو د بج طی تر لرش تل
 ت کی سکسی ناروا اج یل ا

س ا رکے بال ناب جمے کس ےرکود رلوہ درجم مم رکا تیل
 رم سيب من ک

 هک کت تع کرو اوہ ویب کک رک یس لرش ت تع کل زود

 ؛ ےس من ۳7 او لر قع سیم سجے اجرک صد ا۷ ھم

 ماضلا اولزتع اف ىذاوه لق ضيحلا ىع كردي

 دلی تراس عابر ق هر وی اچ دیگر

تلخ ںاھب و الع سم با۔ ےہ تس ضر وا یگ نک عمر ہے
 هنر برم کت سب] اب 

 ال ی صرف ارس تر رود لس اگ اج ایک ساقی یس یی

 لب ترور از | حاکی کی رپ ردا ا اھب کلاغ ے ر ولار ونصت ار

 هپ اار مکے ا ےک درک ازای تر علت کار کم اھ ات عطق رک

 چو هد یر تی کس لوس قد نا - ساک اقر تخ الا نب طعنے
 "ور سرو هه یب عکس ای نے یل س ۔ےہ نص تک ک

 سا دز هی سس ادرس ته سنا
 ود ےس سام ہطسرد یھب اکا کےس عرش سات اک تیرا سرک

 اما ےہ اسے یک مر سر

 اد لپ هک لپ تو اور 0ئ0 ٹوارروا ںیہ یس انس مار ےک اھت اک

 - نیز تری تنگ



 67۱5ی بیس ت مت ۱ نار للام
 ےس تراب لحن ۷ن ا ہار تامقاود ثدا۶ رج و مطا کس ١ ںیم

 رقم رک گل دارت سر دا باب ےس تالا رہ
 تروم ی ج ےس اہ یکن کخ اسرار دا ےپ نک مر سور اس تشاب دا

 سیو تکست ماددا نخ تننگن ا تا او د ثراورک سم لاع
 بس يطق يه سر ںیم ںی ترک بان تور

 سمت رو سوق کت در بردم صاف سا
 هر اع
 فار ےس اہ ت کد اتا ےن ترمز یافت اپ هی ےک ثراونا ےن نو

 يور ہار ےک ےرشامم یمالسا فط رک ددوا ادرار ےن لاقط را کئ لاک الس

 ےس تایر کو ھچک رکو نچ ےس وکر انب س)۔ یکایک ےس ںیہ کی گندی بیر د ا یگ اد
 ےن رمز سو

 : لب 2 تی هرکس سا ی مو دگر مو

 ام ںیم تاطاوم یر کک کہ گے ےس تو ےس سو روا یو ار وصح
 لاررد) ےس طر کک مک سه اپ سان ادب ےس نیل 2 ۳
 /ٗش ام ری یت لا ہد یکے نم تسردراکن کس ای یا ےس لطا طز یک

 : هے م

 ب ےاز متا نر طف 7
 (۷ےدامجر ِم ترا لا نر شپ ایسے ولع را یر ررر صح

 اد تفسیر دا ترک اقا مبل ال مه روو ےتع تی
 هل نت رب

 ۱ ھ7 ہو ےک کرلی تر سم را
 تال ۱ئ رب ےن ارد ما ان میم تالش ےس ات

۰ 1۰ 

ر ا ارب ےس یخ ےن یک ضخ الہ ےس ۔ےس
 یہا مار اد ےس ایکر اک

 یر لص هک نا مه لا له
 برس



 لا کس نهم ار ےک واو زارع rn کس اے نیک 7 ےک

 رکا کں رکوکد وا ادرکن العا ا لاطدد ےس لیپ سیف یہی نل ےس میل راکٹ حاتم ےس
 لاس تم کر شرم جریر ہا امن زد سیم رپ کن« ست تابه تی
 2 روا قورس هد اھت تا یب 0ر ےس سم ناروے 27 کی سیٹ ۶ ہر خلع یک

 بم نا - هر نره نی. بس بوم مگ رس
 رب تام ساره لاو

 سکے یاب ےس لاو ےس ارنب مکا تف م ےس رخ اح نافع
 چ ںی کو کریم مع ہیک کلم ایت طیب ےس مان

 رہے ایک اط یک باردا

 روا ۔ ےس سل اور یا ںی ارض حس فرما تن مل ار دا ی

 هی ےس کم ما هوا د- هست ما

 - قطر بم
 ےس راد تز لار

 لمس ی ےک کہ لاری کیس خم کر سلامت -
 ےہ کہ ر تر هو رم وام اب تم نم ۔ ےک ںوہ د اتد لیدر ب بس ےس ی نارا یت

 نا ےس یخ شک کوکں اد یی ےک ورک ناز رو مرد یک رج
 الرا ارب یت زام کب ا ےس رو کور خد تدا ت SENE ےب ما مسا ےک تناسل

 برکت تلاش ی رب مزد اد تن سبز یک ےن تلدرب یس
 ج ےس اہ فرط کرب فرص ہد کیس اب ںیہ یر١ تڑطف یس سک نه لا قم
 کا ےس اع ےس تزذ لصر یک تسرگ ٹیم ےس تیل کلپ ےک اج وجہ طض روح

 2 مبنا ےس سم هد تو ته هر ام را

 u) غم تارافا هک +i t همل
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 رتن نام لام

 اپ

 هی سوم لرد کت کر فر نا طی ی بز هی کن نر ےس رس اکرس اب اب افر کے لمد چاربا درک ا ےہ رک مس ربع زنگ کتری سو کلش زیپ تام - که رپ دل که ٹریڈ ےن سالک سی ےن تیس تیام اردا چہ ہال اتم روا ےہ ا رر ے ترص مچ قیر تی کند فیہ بت اھ
 اوٹ سلف ےہ ںیم کو Li سیمرمز روس ےہ ہم ام بر سه رم تب ارف
 ؛ ےہ داشراکم کو ریل ریا یم سد رہ نب رکن یونم یشضبلخ ےہ اغ ررر دا نا

 اکڑ زم لخاد ںیم تنج اگر کرم ارب یئار ںیم لد سج
 لکل کما ےس تنہا یم شاد یک مس ات لر انا رب لس سا

 نم انا چرخاف اه کت نا کب نوک اٹ اهم طاف ےس حرطس ار صجکس یم دانا
 ےہ یم ندا رد ےس عا مرد روا سج یھب ےن رہ یک ی ےس یو اےس ےک وہ نی اصلا

 ایی جرم کام ےب رہ اک ں ونود یو نگر وا کد ام طور ےس ی سا ۔ںی یک
 لاتا یب سا رک اف ام ۔ ت ل صام م بم کس یل ا رب با رم یک رد ہو روا ےس
 ار گیس عمق سا را ارتقا تست له شاراپ یک کرم کاک س ےب بطر سا

 کے لیکس ا اناج الان'ےس یی اہ اکرد رپ ان لر کک سو یز اک کی کت شن تر

 کارڈ کپ کیا ےہ اس راج کیم انکیکل کرکے یا ۔ ےس عئام ےس سل ورک
 دا لام قد یر وو تسایس لاک کرد پت سقز ناو لام مد یک سخت کس سفر تم باما و کر کیر اکسل

 هد لو رنک ان رد اک ۔ یف لا فرط وشر وز روا و فکر رت: اکا ناف ہم و وی رشد ۶ ۷ طارد ارس الف را ۔ےترا ایکس تاداغم

 7 تر ار رب هاست
 رد هک سد لرد هو کس بدل عسکری ورک شتر 3 سا ںی لصا ۔ ےس لر اس باس - ساب تاب

۳1۵ 



 ر ری روتے سوار وع اکی رند تزع اہ رکا کالے اب س رے رک ےک تار تا

 ےہ نر نم ری لصارد بس خن نوت جد شه هو سوال سر ےہ ایپ
 رب اد یک عابر تر یر
 رکن نما سام کب دم ترع ڈرو اٹ ےھت ابرار بهر هاو افرکپ ا

 - کتاب ی لر دا یکے

 ےن...

 شوال بوکس کت ما
 ۔اگے جاب ۲ رگ و بہ ےئےن تلم ےب ےس کت قد سا ےن کا مکے نس سب ۔۷

 ےس رش ےس سیم تسمه ریه کسر هه خب چت اف
 زر ترک | و هلاکت نسبت رگ ورب یتش تیک مچ هاب ید تاک چک

 نهلشم ضر ول ایم و تاوایس عیس قلخ یر )هل رو ادہ کم لاع ےن ارت مر کرب اظ ا

 یش لکب طاحا دق یا نددرپنف ییش لک هند اوملاصنل نهال, لنت
 روا کت ادق کلر ا س روم سس و منه روا ی, ار نیز ٤ ادع

 ضد نم! تلخ مد تی راے لا تفرعم یا ہہ لصناح کول تفرحمیکت افدع یخ طی ع
 ما بم 1 یسماظردا تساباز مت تداج ام ےک لس نصب لب نودبعیل ا
 راجا تلاد تانک تافواحم ہکے یر یکسر یم روپ یب بجم ار صر یب ےس
 رد رر نرخ کر ہ 4گ د یاب ردا ارب اخ د ن مل اع کے یس تاسو ر یہ بج ادارہ
 انگل سل اس» مان هک ترور خار پهن ارد ل ازاردزی راگ لا ہار

 تی نر بلا کٹ کوی لا تم کت رام اس چ٦ ےتاج مد یرازآد تل زع
 باف ےک لکت انس مان ر خب کس 0 ل اکرن ایسار بروا جوک

 وک پس ےس تک” رای ضد عن درون تب - مت ترور سد
 تم ات ود و یھب یر زن یر ےک سار بنا ہد درہ اظم ل کت اتص نحل ےہ مع نیک

 شال اذلو گلہ رم مصر نم الا نیما نولازی ال و ّةدح رو سم سال لحح

 دادا رپ ےس ضم رک جیب عرب رد چک (۱۰ عرلددرپ د و ھشدخ

 چر اط مب یب نیک ےرکی اتم رکل رکے مکی تاس یو ےیل تم ایت منایا کاج یو
 رہ تحت ل یک ي ا ا ا لا کک مع ا ا

 ۳9و



 نا فار

 زیب اس ےک راز آر کن عل سیا ےس سے ت اج ل رپ یم یوم سلا کیا تفادفر تبار وبل ے نعرف کاب ادر با یک و رم ی طب سا تما ار
 : ےس نرق ہی لردقر

 لاومالا ف مکر اش و تالبج مو کیم ممم بلجاو
 لو غال ناطیشلا مه ریپامرمسهدع د دال والاو
 4 اس ا ےک نا ںی دالو ارد | لا ۳ های روز داوس تیپ نر ددا
 ۔ںیہن چرا ارم ےک کود کآ وفد ےن اط رو اےس ےہ کیٹ ل ي ج ںورعدرآن ددا
 ےس یاد جر بات ام ےس یآرکاد؛ تالخر فو دو١ تاب قره کرد

 گر وردا ۔ ھر ناری را سا نیز بکر راک وتب ۔ے ام کرو صور ریت ےک رش ا ا ےس ترو سر فر درد تب کرم
 هتک تو نکا هلو سپ اون کربعلا امن هو یاس برم اد و مرام هل کت والع که رسد بلد هر ستاد ون ۔ اپن هل تن تک در سد کی سام چ هکر زکام ید کے رسد سم لد ےس باپ ےس نج یتسک/ شپ یہا نرود زن کا ں رہ ہنسی ان ےس ےس سود یا .تلرح زور کان السو تد یک اراب اع زو اج حرط
 نرگس سکس با رب لات رک ا ےس سو سا ۔ ام اک اٹ الا تم ای ےس تب
 لوک ا ںیم کے ا کالم تلہک ھچک کت سا د ےس و سوپ سر یو تل
 یه تر اتش و جب ےل ھج ےہ سیر ددازس کف رش سد یتا یکن انا
 فغا اولا ہد کے سرک تب ہد ہک یم تداعس کن اضار دا ےس رکن ب انکار امش ہد ارپ یارو ارپ پرکن ات بسم قرن مار سراسر
 ۔ ےہ یر ےس ال ےسا ںی ترک کت اف اک

 ہے اکا هلن حلب رکن ان هه سه رے تاو را
 ےس ا یے یب
 مس رتا ۳
 ۳ ۱ |[ ِیيصسصك"



 e 7 ھر

 2 a ۰ لا ۱ و

 ںی تایر اسر ااا ا اد س ترو آن طی لم ے نیعلد سن سر ص

 رکن ار لپ ےس نا بس ےیل ےس یو حراد لب رکے اد کے ےک
 2 ےس یل يرد حر ہا

 رار ام اکیا سطر و ی الت سر سل بی توم کن انارو تلج کب لو یس

 یا ےن ابو ہزاورو لگد یس نان حلر دب کف ارم چای" لا شا ترص

 ءالپ نرکردا ےب نک کر صیف ی نکیل ےس اح چ ددد سم بہار کی از رد ا یی ےس طب 24

 اک کرہ ےن ےک نوع مپ Jı تلم ےت سمیر ےی یس ۔ هر نر کت ساق

 یا اوال ر تر تس سل کت زع» ترش کن نا هکر قم تساوی
 ۔ ےراوازماکں رز جانن اض١ الو ص ی

 ایک
 کا یس ی رہتا ورا یھ ںیم بارت ےک درک رپ جم ےر هک اک سیب -]

 دو رب نا حسب ( ے ناد ےس جڑے نم اس اک ںیم کک یکم هل هه ن_ ای

 هک درام ہک ب ںوخ ایا ےن ؛ حرط کں فیر یز ۔ اے اپ ذر ازکشکں درک ےس ںیم نت

 تام IIIT کن و رو گناه تم یروا اٹ گو زور ی پس

 ةرصدمل ون وب عام ووخ زی اے رہ راز کش ا ےڑکار وا ےہ هی هک راہ

 بیان سکس, - چی وام ںیہ دارا لصا ح7 عرار ابسارو وعبت اف من سلب
 هچ اب ها همسر طاخ له آر سر سا رگ خم ۔ے ےک ت ییہ اب ۔ ںی الاڈ

 اد لاپ بس را لا ارز ی نالی کیس ےب بلاس ییا ورا ہار یک( دالدا ی
 ےک ے رے ۳ هرس هه مد تاتو یکم یم یک جٹ ےک ےس

 ککے ا ا ست ہک کام ںیم تلام سا جم سیر کت رو نر ف
 ےک سارک شکر رو طرز جا ذ ی روی سنف هک ارگ خب رک گا سا

 چت این قرپ ھکے اد فر به رپ سن هکر

 اا تاد یر ےل

0 
 ہہ بم م

 لم



 ےک

 تر دی شر ترس لات هو تک
 تم نیذلاطص متن هرس نرذت کن مے ہال هد یک لر لری بابای

 کاش بل رم سنت لا دید رسھیلع بوقنل ایف جی
 هک یس دم یہی سس ےس جر زند رر رپ اپ یار دا در تسەو

 خس یر ےک وس 0 ری تر روا هجا ب ںادرکود ےس لزنمل صکاکے اہ ٹہب ےس تر ہد رگ

 تاک تپ نا رک ایست دیک کے زر  هچ یر تورا
 دور ۔ ےس ر تسد و ےل هو ےہ ےس تر و بک میرن 7 ارم

 ڈرامے اد نج ۔ےہا پھ ےس الخ انب ےس اف کت رت یخ
 شک کار ےک تم سرد تم کت ربی تک نضام
 رش رپ یک هر تیر بر ی شک رد اگے رک
 لگن انیشس سر هخلاش نم و ر نامی ا یم وره شلح نمو رهن دیا نم رهيل

شا ےربر پ تمرہ تبظرہ ہر ےناز کس اش EIS روا ت حسو تو
 سا دد ۔اھکےے رک لگ 4 نا

 کمد کرک مز زکر رنا ےک سا ےسزننمرپ تاشہ اون تاز تاماحا تاپا
 روش راب دا فا فیس ین هد - کسر کر کرده هر

 و دوا تسایس رم: شی « ترش اعم« تشمبم نبی سا هو سر جز
 ںیم تااقنم فلنخں یم نآرف ےہ م ا یب - لک رام دارنا ےک برب بلی

 ناطدسرم هل یدابع نا

 هچ یخ لس را هر نر (
 ۰ لار رس نال رے

ه یلع بیلج اد گاب وصل ییلم تعطتقس | نم شعتس او ٠
 و دل م

 ن اطشامم دجل ام مهدع و دالوالاو لاوم الاف ھکراش و گدلج رم

 ۱ ۱ - مو رغالا

AASےب نا ء ےاد سیم ےس انکم دم ےس توعذ مم 
 لالچ ایپ رداراوس 

 ا ۱ 7 3 ۰ ۰

ں ورعد رکن اروا اک یاس سم ولواردا
 ےریو ےن ابتو سن اب سم لام ےک 

( 

 ۔ ںی چار س ےس برز

e سے ےس
 



 : رس
 اپ نو

 تاب سان نهایت هه سد درجه کم گز ت رم ےس وار کت تو

 رو ۔ ےہ ا ایر دا اسب رای نا بهتر مر هو عین تاج یھب رب
 ۔اہکے وہم ےترھکرامن ترے سرد ککے کل زن ندا ری ین میک اش

 الق الا هشب ےن نکنتحالا

 ۔ ارد اھ یاس ڈ رکو الدا یک ا ںی ارس کس نوع

 رب رم اب سر گو ےس اک ال ےک اھ رپ زم ےس ںو ٹھکرا ںی ھم

 سلف ori û و روا لو لک عی ںیہ ےک اشا ںی لرد قاع یم

 اثر ۔ ا ٹیسک ماس ےس روا یسک روو ںی کس ایک ر کد ےس نادين
siا را هد ون ترت کا یھب اک تقرر یب سرکہ“ کس  

 درب و که سرک ات ر رعد چا او تیک نب دوع ۔ ےس انب یک مد
 او تیر« و رج ید کے اتر کر ب نالت ںی رک اب لا او لا نک

 زور هندی یه جا رب سه سلب مر تر

 ره ددیام_ر رکے بلو یب ۔ ےہرکے اک نزد رد سا یدک
 کت حسو کس رداررز هک شنی درب کن اهن هستم سو ۷ < لو ضعالا ناطیّسل ۱

 ےس اپی ایسا ےک ےس الر اے رر کہ یہ معنم ےیل ہد رکے آر ماھ کتا یر د ا چپس الپ
 ران ال دس فی کرب ںیل یدابع نا ےتیون ہوس از مایہ

 ترم لر« دلم نرو از تاب ۱ تصور الا کر نور

 لوس ارز دغر کد را ےس ں ورکا روا ںرتزل ۔ هرکی اه ناسا کی رد ارج

 ۰ تب تار ی سوز زر ےس ہے ہ یم تقااط رب ےسا نکیل ےن ترعر
 79 الد ےس ااف خا ےس ز نل اپس اوفںس اچ انچر تس ار ہارون ورا

 رد یه یز ب ےس تشن کلکو لص ےک ت و زا + ہ بلطہف اساسا

 ۳ ےہ 7 ےہ ےک تعا وا تدامع سم لام ےس یکن اروا گے رک وار کش ھن

 اج درس نیدعوم ضم سی کاش ںیم ںوطفم ےس سایع ار له س اب کں وددا #

 "۱ تمامی وبلطم ۔ ےہ کراں ود لص اح درکےس ندیعیط سم نابز کک عرلا نک ا
 - امر پ هنر ارگ س هه - هر تا

> 



 ائر لار اوم

 تاب نگین
 اگے رک رپ کرک ی اوب ھر خاک ےس لایا یز ےن ۴

 تربت رپ تیک: رک ی در ب بک( الدراما رد یی
 دن زر ترم رگ رب ناف ل اک و راوفد ےڑر قو نار
 رر رکو ہو و ہو ب ےک ڑک | کن ام ره س اب ادرک ئاد حر گر
 رزرو یب ا نیب وک وت لما لنا رن ایش هلک ںیہ ریو برغر داد قوال یخ
 روا ںیہ مک ررر د ۱ 77 تن کت رکا یا یم ےل ےہ شکر ۱ ام ی تن

 رھنم كعہت نل لار گیری کلا ےس ںیم و اض اچ اد کب مم ام اک کول ن۱ پام
 هل یک سنت نا رک درب کر ی تر چہ ےک ینا نمبر کن منهج للم ال

 می تی. سیار کت درد نشروا ےس ی زاب ےب ان یک سس, تی رو باوا
 برن مر فن. تر سترو ۱ ےب ب ضو 83 ےس رات یب ت دک نا 4

 تر کس ہن ےس بسر نر کے ایان یھب کال ہم ردا۔ ےس رت عید ےس عید سیم ام ےس
 ید ۔لرپ ندعم ا مک ھهج ندم الرجلرت یری ےس بسا گم ساب رج

 رک ا ی اھت ل ۔ ےک لاک هلن اطلس نور “ل نر عو و ناسور کی لطم
 - اسد رکن ایم

i 

 کد  fiiلو ارود اک

 رکے قر راپ چوب هتک ردا رد ست ونود یورپ یریتر وارق دک ےل س۳

(it~ ےت طب هتسرع لولاو ےک را زر ر کرد رت ۳ اناج نیم بیرف ک تخرد سا رگ 

 یی ا اک جے کت قرد نیک یز کوٹ لک البہک ھم زاج روک ما
 دام سوزن ےریم ۔ےگے جا ناز رو تام سس اپ ےک سا رکادانف ےن حزب بس انہ ےک داد عماد ایگ نر

 ےل ے یخ ناصر ےگ امر کرا اتر ںو رل ہرایز و اہ ایک وا کہ گیتا: نبلاطد ؛نم انوکف

 سوت تا اھ
 وہ چے ا ج < < س یّنمسسجمسسمعم

۳4 



 مما نارا

 تی یم فہ ایش ترافیک ےک رکی ادت کز
 ری کروز تابوت ای یکے ارپ دکب کلاس ا۔ ےہ دم ایک ہن سا
 رکاب هد مو کیہ ںیم تمہ س جمے لضف ضرر له چرم

 لا لرد ۶ رپ دزرک اگے نا 9 املا ھی عی کد ےن ےک شب رکی ضر ارد

 لت آں یم نیز اسید یکے سموم یک نیا یر حس یش ویب ںیم نیز رک
 لئ ۱ یت و رر بالر پ لوس هم سبلان سمت لا مم مردم ہطس ےس

 ےس کش کے نوچ برف نوک نیز کن نون عن تن هخییخ عدل
 مي رگ هتل یو دعب ےک هان ان س تنجران ا لی ےس نی لب نیز

 کر سرچ تگ لو مر

 E ارو ںی ناو مورک جے ل یس اار لرو ےک تحاف فلز ےہ ےس

 “و لام الر انا تارو نیک ے سایوالب ث ث راو ں یاں ج چ تنجییو اھو دا قلا

 و یم مت کا چرب ممه هد تانے امر کے یش

 وجے لب ےس ےن بم نیز pee تج دا یک ںی تار رک ال اھ ایر هی ت

 -<چ یکل بره اا س
 عف لو تال کرنا و ی رحت الو اه یف تر النا گل نا

 شیب رسد ردا ارپ تاس اب روا ات اب دار و تں یم سو ہکےیہ ے ضر اعل تشک س

 ہالی اٹ ا ب

 لب رصر رپ مس ام هو ی کبک برنز کل ےس تنمس امی

 بل برتر تشکر دزیپ را یب نکالا کیم نیز دوا یت یھب فیلم کس
 یک ت ا روز مکا لپ ےس سہو ار اب قیارگ بنا ۔ ںی ت ارور نیر تک کن ات راپ یی ناک مروا

 کر مر ہدرج یبا سیم ےن اب ہرمگر دا ےیل مصاحہداب ۲ تستر عن همسرم اسم ےک سج

 فیلم تین ےس سی - ببر صد ہا ےس بلط کت نج للصا ےک کن ورم

 6 مح سر لر عسل صح مسجد راھ روا سابل ام برشمو یھ

 3 ۰ ا نت واف هل

Par 



 نارا

 رپ تقی نر تردد جن گدجو و تم | نکس ١ تب 5 يزد زن کتبر رپ یک ی تستر لک درب لف ذرت جو ایک رر ککے یی سا ھر شا یر رپ ارت زان قادغاروا تامام ؛لرکا ک تیر هرشع يب
 7 ےگ آں وفود ب تن تورم رد مت[ ور 2 تد٢ ید ور یا اا کہ د راش تره کتان ام یر پیدا تسرد اکتبر اش مس ثىجام لک ردا ےل

 بت سر ابن بزم کشک ۱ده 0 ۱

Eایم یب یب جا 7ر و ےمایو رم ےن رک اوب لاوس س اوت ت ریپ سکت رد کا ا ے شعر و ارم تشد ب کام ھ  | 
 ۔ ےس کی ارب کر ب باف زر تر بر تیر + بخیر ره که اھ اپ ست رک رب چک اس کپ تاز ہد سس انا

 خو کلر لی کت از یہ س ل اھت روا ےک ں وہ داف رب / ناب قشر رب من هک حس یو که سر ری ےہ نیر رز را ٹرک ا مااا ےس ں وک ن ایش بدا سی یر تم شتاب ی کر کن دم رکا لر نی ار کاھک ر یک سرے اہل ںیہن و شف ربا بکس ترم جک تیر يا 7 اس شرک رپ روت کف ےن ناشر ۷ یراک بز نایب انار ۱
 تو کله کرم اتم برنا ده و بچ کر ذ ایی را از نام ۳" تشنج نمای نی دن گموزلو گل ۃدع اٹھ ناروا نیلا ا٣ا ۱

 میپ



 سوراپ ن لەم

 رس رشت جور در مر

 و سک رک تبن رز 7 ےس تمام کے ےس ٹک ن ورب س لم یب ۳ را

 lt j اب oy 2 یک ی بکر دا چاپ قو فح

 یورک مارد کالم حر سر ۔ےر الم ےس لان ی راہ کاج ےس ت تنش

 ل چ اے ق رتن اک ب ادا یدو ےڑ اپ الو هرز تان

 تفنگ سه چبر شام اک لب هاو ماد هو ترور اج اف اہ یل ارگ تا

 ی
 ہلکے رکی یززو فالخ یک رب ےک زن سس کن طیب یس یت فیر لی ن کر

 لوس برف تم کن ی فلج سن رکن ید

 راس او موت ارد تم ہوالع ےک اخ ناصتن یر پا لی بسر ےہ یتا نم یو ا

 ۔ ےگ ہیر جم ےک یدص د ےرلع با ہبہ ءابتجح امش رک بستر بر لس

 ۱ مع رو ہد دادا
0 
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 بلد اک جعبه سده انا ا اھل یوسو ںیراخرال صا

 بت رم یس یک یاب ےس ےک مح ےک اوہ ںیم تی ا لر اک روا ےک اڑا یو ردنا

 رانا ےک ف رع یک ایش تب یک وسد ۔ک زانا سوسو رد مٹ ال چی لوکس سو

 اچ ین تقريبا نا ے بن تیر دا تلج ماکو

 ےک اوتا یم تال. ںی ےن ب ترض یکن اضا دو اَب ںرکککن ا ےسزنط یم سو ۔ےہ یئاضا

سال سب ےن ور (ریغلے اہ ریاشرور ےک ان سرم کن اله سم
 لی باس 

 لفرکت اور س ےن قیححس ابر ارد وب ی تاروآذ خا ا ت اور کے نرم لخاد سی تب ےہہک

 اے نت اھل یت اسی ۔ ےہ یک دعا اکی کے ا ےن زار چال
 وتر زد رات ےن نرخ اھت اکہ کس تزعحےن ناطیمض رکی درک او یب لک
 : ےس ل بش اب ۔ےس

 مس ست دا ۳

rey 



 ممتا ن لل
 ۴ هی ج یوم نر

 ہن لیک اش را ساپ ی ۓ یک زوی تیر
 (و سیر اکی یلدا اکرول ے ےس لم ےک ات ےب ب ںی

 تو مر ے م ایک۷ ی زانا سود ہا یکن الوش نھی ب تیک مل ںی امد ید ہل
 ناضو ترک ض نسل اپل عامر مته ابر مرک کن پیک
 یر وا تم هیسرطرپ اد شب سس ےک سم اکی یی ر ےک ےل ےس ها یرسک

 اش ۔ےڑک او ہہ ںیم تالعاع مسح کس سدررو ا سرمه اور واکس لا حق

 روا انت ولور شاکر ئز کہو ایک نا کہ لجے ن سار نم نیر ت ف دج نيز ام ی پل
 طن اض ےل تدا ںیہ ترول اجو مشر چ ارپ لیت یہ سا ہو اک تس س ار بل
 (ما نکس یک ف ایرد نفخ ےس ےک اش ےک آے آہ ے لاپ ۔ یت کر ںی
 ۔ ےس یسک یر صتں یم نار ام احمیال: عمایل ا ےن طرق رد ا کرام ے سن ۔ےہ ےس تادرفم
 یو آ تزعح ےن ناطیمض امی من بذیح نع اب ساکن ام لا تلاش
 رب فا برد تا ترمه تش ہو راے ےس یک مب ۷ تشرد یس ا ہکای اھ ب
 لشو ووو | هنر کا ور کیف یا ٣ مک م دات وں وداب رک یکے سچو لام

 نر. سل تیبا لب سا سر لو گرد نر رسد چپ دف گے
 - ازم بای اک یب ےس لرو ےس نا سس از رد

 یادو ج ت اح سود روا کن کر بد کیک کی ۔ ےتچ تشردود یی فن ےہ ںی ات

 رکی ا ےس مد کن یب ت یکایک نم ےس ے کل, تشر ےک ن اوب بر بسا سر کار

 ےن کل کم ااہت خرد ساس کین کر هرم ساب یک بم هک عمو لس ادا ایپ

 ےس کیک لپ ی بن شن یک کک ا میم تراش میکرو بر ایر تای ی

 ریش تن تفید تضاد یو هر مش تی را
SESSکیلا ا بر کے یکے سارک یس تضر کن ارد ٣کرد ارواب تای  

vf۔ اال نر وقم طب یىی مدد یم نت ۔ےس دیکر یو کی ای: ۶  
 ے ایررمخن ےس ں اوو ب ت احر لے ےس ارس < الی ال للم و دلخ  ۃ یت لع تطددلھ

 طه رد رہ مک ب ا ںیم سکیم تّنہس ا کات غم ان ای ۔ ےس تن ال
 کی ایوب لب اکت خرد کرنیکی کرب و کیک ےن سا رق کی شہ اوخےےن کت رفع ۔ںو تر
 اس یا مس هد ما یه یه د م

۳۹۵ 



 ما نر تام
 ات ات رم است

 مین

 ری کج درد اه زاها فیل شش رپ یی هو یک تیتر لگد ی

 ارپ نے اکر طا لرواد فيطلب ےس ارو ی انتا ںی رایی یم
 رپ ع- تیمور سکته اف له

اج که دار که اما ا ےس اڑا ےک دصقس س ی هدر 2 112 7 14
 اے دد وے 

 ناب رم بج یم یب نر کلہ ات اج رک مری نادت ےک نل ںی ےہ ےہہک تع تے

 رم تسنابز لن ایش حرم کس یار ره ۱ت یخ ل تلور لھ اہک ات رضحےن

 میر ی ارگ فود مع ور سا سلوک اچ هک ما سرد کز کش مب

 - نیل مان وکار لص سیلک اور دعب ےس لاعتس ےس سس ہک

 گا پروف نوک راے ےب هر ت رط یر سود ردا تی مگر شعار رول سس تور ط با

 هتسر ۱ چی اپ تق لیک ٹول سو رک جل ایخ رى تسهیل ید
 رر لن سکون نفاس ےس تقوا تقوا کت ره ار
 ساره قلب روس اس لا بد اس کد ال رج

 ٤ ییہ زکر ہرا ن ہارڈ ےس ںیہ یب لاپ لابن ی ےہ اتا رقت

 اتا فان دلد امت تیحاد ںاونم الک اھت اکا رب ناروا مرآتزصأرا

 لایق حل کن قرون کز سه در لار ہ اح اھ اھم ع آ۔ نیل اطد نم نوک
 نکی س ۵ اک برخ کمان ےس جیب رک یب راز کا لر زر ا ِیداممللں دڑنرکرب !ںوھکاا

 راز ماا ےس نادر سیم تضافم لم اوررر ارولع نس ےس ورد رفع نب ی لرک نا

 هست تی کن نیا عامر نم ختم رب تیتر کج

 رپ لج الاغ ابر رلخ علت سبک درس سل رسا مو کر

 ابا اتم یہد لک پسار ل چار٣ سروال هرذخا هلاس نر بس نی چک
 . ۔ ےس روفس یم ےہام رول ام تنامم کس اہک

 وک یی ا تام ھو فر ترس او
 کی ن بج ںی تہجی کل اکی یب نرو کاب سک ھم یم دالوا کم کرک

 تک ارد جسارت زور ور بیک را ی ین ساک
 ۔ ےہ بد لوصکب وے سس



 نرسل

 < ساب زکو ختس او لب نماد
 ران ترس اس کالای مات رم ۷ و تا

 کفر ت ہو سا مل صاح کام امہ اک برق سارا یل یل 2 اکے اجرا وب
 “ننئجایم ےلہےس رب ےک ےن کی عامر ادا رک اسر دال رکاب ای یکم رانا کم

 لی بخار ی نیر تي ب نایرد تکاضروا تین ۔ںیہ تام مات اس ےک لام یس
 ۶ : ے ہرا فرط ل سا یی تی الام کن آر - اتر

 کلر اکج اما مع رگبار یا تیفیکی کیش نخ ے بلا بار
 نالی تعالی س ها با ںی وتش رک رھپ
 راے ارض ےل سس اوہ ےل نب غرو رکن رپ ےہ ل امسا ےک رکا ساک اہک کس و دا رکن

 ۔ ےہ اکر ےس سا

 رک ی بدل لم رک س یی تفس یا کش اوو ا ن اطبخ ان
 چ تیرو یب کید بدوا سرک را ےک ایام آو ور ایہ چ
 میم روس دا کس نا

 رج نئ سن بل اره کر لس اس
 - لب تر بدم تلورو لا رک وب تي د دو مدد دع نمعب

 اس تا کی اد چ کک یخ یم چم لات نذر
 - هلل دنع مدحت اد - دراز

 ےک هی هدر تی س1 تیقیملس ا و یم لاف ےریم ےہ اب رخ ہک ےن یف الی ارم
 "اپ تا سیب رام هاش اک سات ومع هدا ےس سارہ
 کا و ں ای ںیم ےن قت سا رک دید ا هی درولی ای یر کا کے یم رسام دواب

 ك نا کم لیا ےس یس ات ا کئ اض ا ےن سار کا و ےح

 رد مر رپ تاپ هست مو همت ی لب
 ےک لک وس ۔ ےہ اد یھب نحس ےک لامر ووتر یک کیل . ےن ری یک مک اد یش الا ایم یز ےک کرا کمر وا ےس ےس :رع نم 8 تلت سیا لر یہ رک مس هو

۳ 

 2 مته ,. کا



 ےب لع چ ا ہد گاڑ االد نیر کام کو ںییسڑ اہ « یر فہ کت نم دا تببصیب ےک لفرد

 ارجتدذ ھی جت اکیر اکی راس سار ۔ےس سیف لد تر تر يک سو چرت
 تہ نم یہ لم کس س سا ےس یضئام ےس ید لد یکے ہین ےس برق کں وفود ضر و رضب

 یب دا اڑ انرکف رم ی کت قو نک ماس ےک ت نح قاین ای.( جت

 ود رو رپ کک زد ی بل یورپ بس ٹپ( ھو دے
 ین طی کس ادا الرا ںی تتیم“ے تکا تی مه ےس تم باس

 یر بیل اس

 کرت س ابل قن یک
 قنضس ابر رھگلررد ۔ت کر رت ےس نو یاب ترو نر نئ پ۵

 کمي ترور سیکل تکاب نخ تقی عن وادرتا ےب نہ
 هندی رب یوم ت سا عدس کر زن ابر جد با
 ےہ لا ارث ہرن تدلغ ۷ت نہ تازا نیر ب ےس نر کم رام شک

 تہ ب تک ہد چپس پروف سٹ ہہ سیکس کرک ا عز نےن بحص+اض تفع یک
ا هرکه ترت یھب ہت ےک نرب ےک یز ںیہ تنمج ترش و عرد) نت

 ل

 فک ایہ شب مزه بچ . رد فقاو سا نی و مد وج تعاع
ر 27 ہدیہ ےس ےن که تشرد س رکے یم اح ےن و: ےئ ےس تباع

 2 هد

 عت ے لہ إد لاف ےس تعسر تہہ ںیم ےےنمم 7 ۔ایگ جا ہدایت
 ایاز بحر اوس ںیم

 تمص داس یب ترص ي لنک کم کک کب ادادتم ار گلنوس یدحا بسم ثرعرر)

 کک شپ ںی قبر مکه ی هکر لنکن یم ںیم ایدز لک سا فر مرک سد
 ترو تباہ ےک اس دل اکی لع ےس ن ہر کاجل درک ر تغ تی ناو موتر عب ےک ی افرا بجو

 چمن هک یر یک فول لر چک س س ایپ ہاٹ
 ناطلس رهنلع کس سل یدابع ن×

 ا تن یل ع شرک ند سا قا اطسم ےک نک راعم بحاص بیخ ن بد ےسدطنام سارا

 هی یک

 ےک ےس وع حا سک
 ۳هم Nz) هە



 نرم
 مس هاب

 کین ترول تاب ےیدددرا الرا ںی و زود چت کشت اب نیہ ابرد ونلری یہا چم ام ت هک ۓرتر ےس ات اما وس مد تدب اسی ایس تب زار تے ےن کے ستر ابو ال مے ام ےہ اک دوست
 ر مکس ےزاز ازات رب تقّتو ۔قر ظ۷ ت خان ت فو ا کام رت ےک کب تیز ورزی مد لر کک رکن اکی ۱
 ان مر
 تار ایازف زمين ا ےس ا بیر ےک تشرد پس یبا نزد لا گام
 ۔ ےہ ان ل کمک نارتو رعت تک بابای درب کک تیم ن
 7ف ب
 سیر یک نم شپ یگ
 مو ںی نرب روا ےار مکر نسب غ ای رکے نر بدو پک روا سا
 سا ےک ر رپ نانا تا نوا کر تا ےس اردا هزت گد سفت یاب اب “تر اگے نا اچ یرطف گری قد ےس اد نبرد سس
 ترو نماھ ہیلع نات سف فطر افلام ترس ما ۔ ےہ ےک نواح کیار ولیم ںیم لن اگ
 کچ و یراط ٹی ٹا ےسرٹ رام کلپ اپ اد ۔ایراغن اب زارنا ةن ١
 درب ناشر روش سره ےب مان ا ریپ کب ج ع ےک لع یل اوہ بایتمد دار الف یکے ناپ ےس کا بسا اک ےن ےک ای لر
 ماس ےک ور سد در کں تحت س کس مبل بش هدر نالوا ارد یخ ممد
 گیفت ضمیر ا“ چرب یر وفروش
 تے وب خد وم نان ؛ زر دوزی طه تی ہک ےس اک ا ےن درزا نج ےن اطبخ را اسی زیپ لالا روا حل رب ںیم ادب رر و یونس تست زا
 لیتر رج ج چ تالش ےک نرو لاج + ا٣ا ںی راد ایپ کت دع ضب

 مس چت رانا هے



 نال

 لور مار چارلاش ارپ وف یو کن ان "اہم هپ ترف ای حلم مو ۔ کری رپ روی نس نان ؛
 لا یکی کد انی نکات ہچس ایک ادرک سرچ دن نم علب 7 وحل تشکر

 ےگ ت رد یم ںیم کد رم کک بب ردا ںیم تلخ ناور لہ یس یب داب تی ی کچ بو ہا
 / ۰ م

 ۔ ےس تش اورہ یک ١ ےل ےک ت ابط فیطنردا

 تکاب ابا

 یر اجر کر ںیہن ےس ترو سر ںی ی ایک ایڈ ےن اگر لپ ےک ؛ تفذ سا 4
 ان مک در درب بک عن ون رد نا ہے نم ی ؟ ی نایک مم u ی ےس رم 2

 دیری ںیم لوم ےک داب رب ےل ےک ایاز مپ مدا زر وصفر اپ ےن ور آاایک

 درگ جیغ ایر تت ادر ںیہ ےس ترد ےن ںی کاک دات رح
 تهی مت و چند کمان ولا ےک مور کرد لا
 ےن اکل ونود بجی یل ۱. انماط انب ےس ای ےب باب الزور بسال قت اد باب ےن وف مڑ

 و دام تو هکر یک ون نکس رکن اش نون ارق یکی کر ریدر

 ار سکین کلپ نوا سک ٹپ فن ت حال ےس تیبعمےسر کہ لو قا ےگ
 ناز و توا ےک طے نہ بر تاب بل ےب لراروا گل ےنرج وہا ںیم تھکر

 مہ اہک با ایکس لع اکی ایہ د۱ یر وز کیپ ١ںیم ددرع کت ام باک ںرز انار

 هر رک رپ کلمه ارد فتو تیم اه هه و8 رزرو
 دع ردوا یو ہک کا ںی ہار ف اطیشر وا ہار ل انا جبهه که آزار

 ی
 رب روا ساب هک سرب کتری تل زعاس را سوپ روا هک هک

 ےک مکہ ارب ےس ا ت الخرب ےس مشکوک نال ہار کت یی ا سای کوک الواب درا ےک

 زاروا کر کل ولا یکی شد یک ١ یر دا ےہہک از یک ات 1 نیش هدر ار مهد لا

 ول رت اہ ٹر ےس ہار کت طو یکم مر اکا ای ھچ کن یکے انکو قدر یب ےس کک
 تہ الی ر وصف اروا ےک تط کبر ےل ارو زم اس کی راست تما یه سا

 + نینجا اپ اند لا عترت لات دار ب ےس ڑی ل صا ہو یب )مه

 ہ۰



 تب نارام
 ۶ لب

 ۳ سم 7

 لس. تیپ اهن کناف + هم لپ رپ هام نر
 رب ترم لا هنر زا لم چدر یلاطیش سز صد هتل یارک دکب
 جا ےنرہ را وردوخ نالطیخ ےس ےہ ہد ماس اک ما ۔رپ ھم اھکت کش ےس سار ےگ
 ۔ وں لوپ ر داو بکر وپ ۳ یم تخم فر
 ر

 زرد ( السی دا
 یاو ےک مب ناف بار | ام لن ترابی اف سه

 رک 1 « پر ور رسا کفر ےس اما ہما ےس کناں و کک تد ص اف

 ب نیل لبر وا اکو مآب اخ ره نفع. گام هام دعب ےک سہ سیر
 مآ الغ چکے اب نم زی داچ لد ات واع اردا ےس ک اردا مد توام لا کک
 ممارس یک ےک رو سرود عج اب تبخیر رک
 ع هراز ۔ ےس ےس تیر ز کل ا ددا اور دا piu لکیر یا ددا ےب سلباردا او

 ٴیلرِءوتد دع نصل و کج یار جہ نامر کس ہیر فو کیری کس ا ۔ ےس فقر ۷ں اک ن ارو
 لدوس جا کده. رر زا ےک پ سرو مر نوکر اد این یف پا

 (AD حر یا اک ت محو تضل قالع یف آن اید کور 2 ۔اڑ ہنس ادب کپ

 یب ۷ ارپ قوم تدالعردا نمد رگ یم نا۔ ےس وہ نا یار ود تو زیری رف
 بشر اکو رفت ںی نت کت دالع ییطن سر یکم رو ناطیش .ےہ نالی

 تگدجو زل و گرد هدع اذه ن١

 ۱ هچ نت ابر یاهو سم ی
 تر رک اس جک کس ورد ا

 ےوخان اه میکنن کد نوکی اف اهم طمحاف لات عمرم ریس اما مات ےس

 کر و رض 2 : ۴ - نيرضاصلا ن گل

 مگ گی ایر ردو
 ماسر خت ارافا 2ب

 ےہ کم رک ےک ہہ کٹے کے سس یے سس سر اہک رک



 مسا ۱ نار لام

 کا اس بطری سس چتر یر فا ارت ےس
 اال تک ی رگ نام اد سیر بم ودع مع رک
 ےس سر ویک ار دا نال تسد کن اردا و کمر سم انڈس اروا لک تن ود ماہ کے

 مارک یر بھی ٹراد ےک تیا ہو سب اہ ےس یز اب ےس ناطر شر ناد کرب رک ان

 رر رکی دنا! با گی ربا گی کت نج بتم ناری ناب یر یہ دت
 اا نو سا هک نجس ار دکل عمار عب ےک ا ۔ ےس ایک س تبان ا براغ

 رد اتمر صا نر رکا راہت نحب نوج نخ اہنم و نوت وق اھ نوی اھہض از چار گرگ
 تے ہی ا اربد ا ےہ | یے ت زب ناعم یا تکو یکی وکر پر وط ےک ت داع ورا س

 ےس نمی ےص ٹیگ نجی ورد نس ص نہ ایک ںیم نام ےک ت آں ا ہد ملال تر
 "لے ن ود وم امین د نويت اهبف هو ےاعرم ںیہد نیک ضزذ رہ ایر میتم یہ زاھچ گا رکو ارپ
 لا وک امن و وکتملخاھنس ےس دانش اہک کو دست سات ںیم نم تو سا دو یه ب

 اےک تارک غلم اگے ام ایکل حد یک ںیم عد بدی اکو ؛ںوہ منفرد ںیم نین تاب
 هج ےہ سن لو ںیم مکے یل

 مدت دار ےک

Far 
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 25 ا ا و eb رک اک ا 5.

 یر ماوس یراویاس ایل من يلع هنالقرهدآ ی
 وو و ونا ټی نم كلذ ريخ كی وقل س رال د

 ےک تاک 9 دوم ہر ال مد بی ایپ روا یی

 اس مهریه مزلب هتل یو
 طو رر )°4 مس مو ۵ کا :

 ےس مںورت اک ثیح نی لی يقووھ کرین
 و و رو رو ۱

 © ۇۇل ںی نالوا ی لوا ن ییا

 یکم کادر ایک سال ادب اب والو ےک

 مر اکتیو بیرجند چرت

 هل لوس گیاه کیر يا ب

 I E نر سس
 کا ںیہن اط شکر داسی ںیہ( ڈالو ےل ۔ نوھ ہرا

 رس تر مرک اب ام ام لم سجے ع ھی هر
 ۳م



 ےہ یک وک یت رک یادت اب کند

 ںی ر پس نیکو حط سا ںیہ درک روا ناو

 رکود نیر اک ارکں فط مرا
 و تک اپ نایاب

 رز
 سابلں یہ یک مز ی اس ا

 ےک تیفیکرو ا تیر نا ی . ےیج ےس شفا علت روا" ے لت ی طن ں ب نانار وا یاب
 امراض ےس رشد اک ترضف یف اض یار تس سف ناک ےس اہک راد فسا
 هر رکن کوب یہ اسلا یھب اات ہک ےس ںیہ ی رور - چی نر وام لک ار

 رپ رنا ےک ی ر تک فتو ننه ساعت دما یر یر ترور
 تان شب یر حس ایل ی دادا یل اھت ت یا ۔ ےہ ایکہ کر رسا هک ور ںیم تاب ۱
 ژل یزافآل ای - چای م۷ 4 قناراروا تطاخ خرم اض جو یوفلس اب مود ۔ےہ ار ماما 4

 لهو بج ام هر اط رپ کیس چیک کز ی تک“ کن انا ںی س اک پایا لب سار ککے س تیرو ساب

 زا کرد تفنحم ےس یک عر وعش یت الف ای سا رکا ناطعا ات نفیس ا اکی وت اھل نفی

 هم سال ںیم یہ ر اپ انو وف تایمر رز ن اضرب کیک زن اوم اعردا ساک پ نش
 الپ ی رب هکر سرو ه> لقد سر س ممه سا يک و بیر نیل ےس شرر تم

 تم ادم 2 مطب ےداس ی روا ںی ےک و مپ فتت ںی سا س

 اف مفت اک سر ےیل ےل ےدابر رر ےک شن ماا ےک اھ نا نیل یک یف 77,2

 اند هان« تی اچ هما روا سرت فعال تر یر ہری شور سج
 “ات سین بر تم وت یہی کر زم رک س نا ۔وہ ذاصا یس جم نان یراج دا ناب

 ہ



 مم ۱ نار

 راہب ےس قام ای لا یک سا جا چارلی ها شر ترک کسر زر

 رو نو برابری مصر رد اچ و سا ےک بلد رک رر ےن
 ۔ ںیم تشدد اک فذ ید اور ناو

 رپ اکی پر تس لم ريال یی نسخ ےن مہ داود ےس ۹
 ریت کے ن کر ای ےس ادد ا 2 مع رد ہرا ارام ےل ۔ںچ لر اک تسدد بزر

 هم وي رب سام سیم ترس که ار لار چو

 چوک فرط اہ ا دا تربت کمر رپ امام تدفین رضوی
 هی ماش الا نم مک لزا و از ےک ےہ ایک تال طه یر ها اطحرکن ولو یب

 ےلرہدش ساب ےن یرح ان زاد ےراشرااب جادغا

 ےک ال اکے نا کرت سے راد آں یم یب ےک ی زارت ررر کن اطر 2 ت نامی

 لر کت اتم هل یپ لب فک من کز ید یت تر یم تہ

 ل اندر تامل جک پم تلاع عبرت و ناز رخ چک وا ےک ن الی نک ھی
 ااو رے لوک اد دارا ےک نا ناطے تلاع نیرو یک ٹپ تمئافع ین ل الخ می

 تک اس ہی عن نر هدر لی کاک د کوب تیار رج یھب جت ںیہ فیلم روا
 . ضا رنز یار وک من سال ۔اگل ےن سابل ہو کاپ حرط سا ریال الم ےس بس ا یکن

 ADL ر اک ےک ز لانا بو لارو رد مان یز تعا لیپ کسر
 شیو نالے ےک یرآں ومآ ں رک ۔ ای ور زو رہو اید مرش ںی ےب ساک سے کس

 “کرت کف اولی یکن بج سرو ترکفاط ایکو ےگ داززوام بس قا وس کم
 ۔ یت م غبر چ “اھو تروعرتم کا دیا امت کب کور ںی

 هلک را هشعب د دی ویلا

 هلحا الف هنم ادب دق

 ےس نیل اح فط ےس ا ےس اک کرد اگلا اس تھک اب 1

 چادر ی ی اک رار ہک تع تاب اإ کک

 مست تاوان هس
 اس ریوی جس



 ا ۱ نار ل

 - ام هد تبسم نریم که ع ترکیب ٹوا ترقو تاج
 لری نوا ےنرکں اپ ہد رپ تقد ےک اخناپ باپ ۶ ضضد1ارار

 تم م اکے سک قله تیز مع ب لاگ ترعیددا۔ تن ایپ تاعق او مئامتےس
 یک توں زانا تاسروا ےب ےس ںی انا ماب اط تی ھی سا ںی را یر

 ںی تیا کا و ےس رم رز یر ات تعقیب کا شر رک را
 لر باد مکرر کت نجس هو چاه شال اچ
 ھر آں ا ۔ چیک تیز بیا ہدالع کسر ععقمےس ےڑپ راہ مولع ےس سا۔ےہ
 رتا دید یکوج ےک قر دا ۂ اہتار ےک ب ذمہ کں نم شک سوسو س١ مہ لہ ےک یک کک
 یاش د رکنا س موی آساب رکیع ندزن دق یر اپ شنل کرم تاب نر
 ےس کر ق؛ نکا ہے سود ضا کب یم صتمدای وو ےک الم یکدم انار س یر اتر

 بیر ںیم سیککےے تدب ام ایک اتم مڑ ہر سارا زا تمام تنور درس ۱

 دوا رک ا 2 گاہ ت ینافا ۔ ےس ںیہ ےہ ےل اہ کارو ر ارپ کیس اہ ایج مرکناشا

 یک لاو قم اسے ف
 ےس کے تر تک اوسی ا ےس نوک او آی ب یک ب کے ادرتا ےل نر ےک ں ورتگ س راج
 ۳ کیس ای ا طر سم زیب ٹنل اغ م تلاع یر نامر زب ا وہی کی د ایسا رک

 لر سس هستن رسا درون نکے فی نا ها هک
 ند قلم کرو و سم زن تيرن اب اوس اض ےس رب ےس سر عر دا ب سیما ےک

 ۱ : ےس نالعا ۷

 بهزلا نمد ا ربط نمل او نمل او راشلا نم تاوھشلا بح سال نیر

 ۱ - تر او ماعلالاو ةوسل لی او ةنمْفلاد ۱

 رز ںیہ وش ددا کرک ہا کہ وو دک یک
 یتیم وتو کل ورمات درباری اپر دا
 ادر کی دوما نا یم تلبجی کی دے ن ما ےس انب تر ی ن اش ردا نانا ےس ترا ق نعم
 رعب انا ےیل اصل روس« رد طفل انج ےہ یا طب

 هل ترلار پ ب ح ای الپ ںیہ انا خیل ےس ایا ےل روکے ید آر کن ایکو بح ےن اردا
 ےس اے کے ےل بم دی سس ا جیت ت جہ

F^ 



 مرا نکالا ۱ ےہ

 تب ششم ےہ وو جرچ وچر۔ے3ػیہ
 ےک بیل کلا بکس اب ناب نر . نہ ایک ھت اہ ےک ب کو نالی سارا ناری دا 7م می : ۲ ۲ _

 ںاہیر رصتمےس لازنا ںیہ اکر اما نم ےل ازناروا تیمم ےک ل وزن ےہ لون ہدام ا۷ن زن جلو ےس
 ھ00 2ھ شارپ لی اروا نا ورد نوا لد هدا ساب ےہ ےس یر
 تر ےک

 ےک ٹا ںیمرود س١۔یھت یا , لک برت ت یوں هر خرم هک اب
 نیک کے رب سس هزار اپ ےب س١ ۔ ںی لا اپ ےس ںیم ےک ز تا
 ناموس یی یم ےنار کر میر ف ارت نتا لر ےک ت الا ج تدا ری
 هر ساو بج کے درک فر اس کم ارباب ترم اکشن بک
 هر ےس نوالہ نک یارک اروا کاکی کوس لس ال کر
 رای ٹو ردا گا کب ر و له اص یک رانا نوں یم نصر ر فرم نل ان 4
 ۔ ےہ اچ یم یم ناوزف کر کش سلنا کز کر ون درب
 ۰ س

 ساب ین کن ان یر
 سال یر امسال ییہ اب تب ترس مقدار یر لس امت

 کول س اب ےس ن ےک ےہ یک کاتر ay نر تکان رب ٹفرص ےس سک وال ےک

 ا طب سر یس ا رب رباط تا اکرم گر سیل شتر و تن یک لا ایام
 هه هم کل هدف با ماش تر .هچ_ب روش هک بیک
 راس جرم ساب و با .یرامکس ابر بت ںیم انکم تے یی ترم ےک

 نی سات کرا تررگروا ےرکز وس رگ عسر رو ےہ زارو نماد ردا نی ساير دمی

 دوای وحے س یوق ال ےس نر ید ماع یکے ایر تیر ینا ردا ےس غم نرم وک کو

 ہک قفس ار سالسا دارم ےس سارک تیک نر چای سا زا
 جلو ےرلاوس ےک علامت سنا ا ٹر سم لس روا ےس صل گو نام

 ناف ایک ناس لا رزرو | نون ا کوک ایا مطب ےن ن تر

 مد ع تدانا ےس
 مے سم

 ہ4



 مه ن رام

 ل رکاب ےس تز پاچا ےرکد لع لرو ونس م ا

 ات کالم کاش پک سالم کوس م تراب تردا کرین رم توغر
 بک ا چاو ےض کاتر رش و ترور شارو ا ےس لاول کر
 ۔ لارف توامن ت آی کن رر

 رضا نان نیز هچ الو سسایلییدام ےس یک امان ہیرو

 ۔ںرپ ناس تط ا یک اپس جنب 4 تالا مات هو رواد ؛ ہر عم تل و ب کن

 دا اب اوج یا ایک لا ۔ ےس ایام ید ام سابل ےس یت سال یب ےن ی

 ۔ےہر لال ا کا اک ترطف کن ان ےہ یت ےہ رکے کن اضاس اب تنی

 تگ ضامن رپ رند ساب کج کت نوا

 نر لاک “کی سرم تارے سرد رسم نوک سرر شرک ار ٤ٹی «ارتب قلاخ ۱ ےہ

 ° ۶ E A 7 ے ۲

 ا چوپ لکت الغرب ےک ت اوب س لاھک و اض ےس ںولب کک کرد هک ےس
 ۶ا یلود ںی ترف کد هد اش اجر چ نم نام س رکا سض کت اپ مجد
 ن ازلی ککے ےس انب ۶ زو لب ں ییہ امين ام سنا سا
 رر ےیب ےس ےن کارا رک نع من مر طض سر ےک بودي ر دا )ےس س ہک u رب ار

 ۵باب تیر یس ادار تس ترم ےب ےن اض ۷ السر باز ڈار اک برک ضا ےس
 انا السی ہر ےباپ ہرن اض کک الب ج طعم سا تل سيب

 وہ اہک س تیم کی وا وباع ےس یک ں م تضر یر ا جر پینل. یال

 درا راش ۷ک را 2 روا فله اہ اہ ابلہء یھ رد هو هی ناشی کارد هرو ور

 ]0 سم یکن ےس وریا ایل فر و صر کس سا ساغ در کرو یوق س الرتب

 : سب 2تن نر تر تی ید مردانه اش ۔ ےس اواز پالت ےس
 زار ناور وا سلم وب رای نم جت الو با ۱

 هر اچ رب تب ترمه جا
 ۰ 2 کد زم تر تا دوا

 ثمر سا. ےس چک کک ینگ اسے سس ۱یدندس کک اش وید یس ابںیم السا

 هاب انس رکاب و مصرف هی رد ) ترم سگی رب ےک رم سا سی
 ےک تر ۱ ی ساک ی ا ا ےک

Fan 



 نم
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 EI منو شی سا رو هست نخ ادم کد ےس رک کشم نان
 سا لاک ,nesi ےس فالخ ےک یکن تر دارد ی وج یک ود فا رها
 ؛ رکے ہر شر ا کا 7

 بر کہن پ سار یر یہ ای سف ب یار ےک لع یک دار رک
A 

 هدر بب فج ےک چ کہلا اے رے یر یر ددا تورم
 ان اله کند ےن ےک إب ل نرب کری ںوہ ذاا ناب
 تاج بکنم - 2 نی کی یر یم ںوہگگں وفود نا ےی سا ےہ شکن

 ےک اک ت ربو ارا سس لاو نا تیز

 نر تو طرف
 ۔یر تزاجا یک کو یر ے ہر
 “ارب درسي تب یک رز هک ےڑک یک 21 اراپ ود ل 77

 , ےہ لومنم ےس کلو ہیلع را لی رفارومھنت اما وی
 یر از ےرادھم کے شاراپ ان "تشاور ےک لع رسا لر اروع

 ٠ ۔ ےہ ایکن مس لات سبک
 نت نی لک یر هنر گر نره لرد هر

 نصر و ار لا نفر دا ماد ۔ےہ یل تراب کن اد م قالغا کل رود ےس سا یکے
 u اب کس ترور لور ن اردا بک ترہاضم اب ےک ں ودر مرک لر نر ےن مکر ہیلع لت
 : ۔ ےس او تنعل رکلافماک

 ایکن کیک ار ھا تر نین درک ان امار تم اهم ان نا اک اب سم لو ر۶
 مع حب راز ی یہ انآ ردو ےک سک ناد ےب تا سر روا اما سلب سل کن اه
 us gi (lj جم رکن اف کر کابل سس اهن مر طی

 چک 2 تراک وریلع صرف روس رها تر
 لات ما کرک کرایه رو درد عد رج ۱

 - کرک نم ند ےک ت مت تطل سا
 ہو
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 0 2 ا

 ۲ ر ۸ ۳ با

 و ۰۶ یی ۰ ھر ۳ ۷ 7 2 / یی 7 رن یا پک اب پمپ کج اپ نات کتری کو ےب

 2 ےہ ترس ز ایی گری عفو وو رحمان فرد رد ےس نک رز طرز دز سا نزن 2 2 گن ام فشلرازارودرماعے تاب رکے ایا

 روبی ےس سگے چاہ ان زکر امرت روز اد ظن کو تل ام

 رکن سل لر یم وو ںیم یم ہم وو ایا تستی هرم ۔ رک 7 اف نبی تیرہ کے ل ےک
 ۰ "۰ ت م

2 1 1 13 4 
 ۔یکس اب رب کت ج ہو روا یاں وہ لار ںی ت نج رر کی یا ںی قل ا

 4م

 a برف یکے اس ےس روح کی ر کک راب یب اہل احتزسںن ہیڑز لکم تمعرنر نر دهد رس سس یو ہد شر تسر ور ےس کات لایا 1 1 7 ر
 راموس ےک ن اک ےک رات تور کیو درک اره ار ناو ترک اه

go 
 سس جون هر کك تینا ترنج ملی 7 وز دن نب ےڑپے کی رم ابرصن کر خوش ہی ےس دددرظن شیرک دد لپ یوتن ی اب

 ے یر اچ یکن احد رم ںی مرک ونک وج تقدس اھ ٦ رج ا و قر م 7 “^ چرا برتر نر دلاور مر
 تک یک ل او ار رر ملکو ہیلع ایک ار سی 4 ام سرم ررر

 2 اہ ۔ےلسرا ےب ای کد نب ےب سرر وا ےس یوا ےس پاک داپ کک رب ت
ee 3 ۰ 

 رے. ۰

٠ 
۱ 

e 
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 دم رک حر کی حت نا کے رس 2 کن 2 رو رای ی تر ار دم مر : و تاو رع ریو عن نیحب رخ یم لی ےک وو ےن کک می ذر با بارز ری لا

 ا ےہ ےس اب رف 5 ےس ےن لک ر ر ےک لڑکا رد ے ٹو نر رد رک عطر ۔ ےک ررر اے توال
 : : ہل گی ا ےک ی ابل کر
 سر ید ےگ ےک 7 ےک ١ تاپ نسل اف اوک اھ چل 7 0ر ہر ںی ر تینا ے سا اک رتن وردا چبا ب ا

 ۳ 0 2721 ۰ | ےس و 4 7 و ےک 2ل

 گر پیدا رر ےک رک اکا داون تر
 رات انس کر وا ےب ۱ 8 ر ل ی تر لر کترپ کت یاب

Eتوسان + رارابد :  
۳۹ 



 امضا

 ۰۰. ا رازی ام ےن تر چارتر فر
 ۳ تہ 7

 ےس م یر

 ےس ںی لور اس یک ما یھب سار
 ۱ ۔ ہن رر پے زن سیا ےس ںیم سرجن ان کا بام

 نہا زنی لار مو کا یر ادرک دا ترک املا e روک یب تان نا ۔ںرہ با تک ےک م الاد مان ارد ےل
 س انو ےس نا کا ےس لر ا رات ن ل 3 7 E چ ہل

 نر ی قر کد کنان ںی ےب کتب »له زاد
 راس ترا ره سا کد تن ری منا چیه اش سک ب اھ ر اچ اپا

 ۔ ےس نان پا کب اک اھت لا ےس تیقحس کس ابر کے ی
 = ا رسم ءم ی مس -7 2
 جز اے ی لوھ کا ساک یس کہ کہ رک درر پرو ط اغلب سفت ا

 رر الخ. ےس یددق ان یش تربت شنی ایا شف رب ترا انرکت رابعہ ےک

 هد اه هه بمب کو ےس تپ هدر ےس ںوچر یر ددرتس ف کے کود اک

 5 رای رقفرداز اکیا, هرس رد حس تم تی کلات
 J اروا۔ے سر یر ترک مل تردا لاک فر نانا ںی نار ردا درس sé کیٹ

 گے مح کئ ید یب یا ےب ایکل ا الا یھب ےس ںزمخ یو ایک سران یک ہراض
 نون ںورادد ۔ےس ول اص رد نامی یی مالدار وار اا کو هو( ساابل ےس ذر

 - جم اگموکں دو اک الا ماکاک اض رکے ہا اب ےک کالی ا

 تیار یک پس نامش
 ۳ ا کپ لا ےن هم بت دیش

 ا با يک اب ۷
 ر کک ا اس 7 ٰ رک تب
 را مه کس تنور راھ ےک 4 تا

 دایر ےل رر و 9
 کاتب یف ےک ا کک اوون بیس ۷

4 

 د نک ب ا ا ےہ ریس

۱ 

 ۲ سو شتر لش
 دو ہہ .. رس ۳'

= 



 مسا ناس لم

 اک کرکے یاب یم سز ۔ ےہ تین ماخ ںیم باقی ںی ۔ےہ ارام بالغ اپ
 ےس تو تیک تون ےس نالی کر کرک رنک ار
 نا ےس نشر جواب ےک باطخ ساس ےب کوہ ر الداپ تره نیر کشش ا کی
 7ار ی

 ےس رر 9 7 23
 ےس زار سوسو کن طی رو ارپ لف اغ ےیل د متر یہی بلل اک ک نند ال ۔ ےس اک

 ارام بندر رگ هک انس رو اے لو اد اکی ا تفذ سیر

 هم تن ,se یزامارسسو کا ۔ےسلھپ ار کاوو 2 ندلاو ےب ےب ےس
 نکس رس تن رو کی تم فهم هصچ اپ ابری طب

 ۳ - چسب ثبات لای ےس تر کن وفسر ب ےس ی وتر وا

 رم تستر رزین تی لصرد
 رک دات زعحےن یل اھت لا کے ام رول مع ۔ تکی و کرل دلاو ےھت روا ںیم ستر

 = نارك کیس کد سد ےل ےک کبک الدا کن الد ارل نا لی هد اج ایک ںیم تیر
 همين سن ایر هی عج نزاع لا هل سر یت اکرم اگ ار

 ںوتش ر فیہ ےس قل کن ا ےس لات شا نکا هرم طبع تستر ی ی رپ نیک
 ریپ تنزحس من ےس ند انوہت یل یم نیم دات عح یقین عراق عج نام اد رکن ارب
 لاکلرکرا ےںإو رحب هه نر اکر ترا لینک نرم ےس کوک شب یکے نہ

 لای ررر ےک رک ےہ تم چی 222 کل ض زن ردا )0 دے کو راس ین کئ اور سیم نک

 روا یگ الخ ومصادر چسب نالی بمب ۷ نا رواصچ ےس و کک
 کنایه ںیہ یب ےفرص ےن نت ں امی اڑ عارف ےک تا امر یک ع یر حسد
 تای ونود یم نمی کک شپ یر رت ت المنال ایروکم ےس تن کہ ات ماے یز امر

 لاہرہ ےت+ر کں زرر پ: قل اھنارس اھبرپ ١ےنسابل اھنع حزن اذ ۔ارہ ج/۶ /ےس

 ها لرب بک ا ا ا اکائی
 کشا یم ےہ سر7 ی یم تلاع يي َكیربںزوددعب ےک ےس رپ نشین ہک
 یش یکی د تنامنع کں وزمچ را نس یم تنجح۔ اوہ تنگی بر کد تیام ےس باب

۶۲ 



 نرالا

 ےہ __'_ وے جم ےم رس وک سححممک٘ل

 : یکی هر
 سس ایت والا كل نر
 ےس دھن یوم لر
 اگے اسبق اهيو لت
 و اکے زن سیم بوضروآ ضل الو

 تو. نام هی هک ق ردا لاپ ےک ےک “رک یہ کک هد یب ےک ےن اکی
 نایب. لر یک هتک رصد روا تر یک لر مع یک اپ ی یک وجبر ن ارت ے

 - الراب م ی۷ ت ایردرفرکالیھپ ےس سرد آو نیہا دنیاکی ب ناب تایرو زرشک

 هکر یر هو بیا جنب هنگ دا هر هوای ترم "سرا ےک سج
 ست - ربع فیل کت یب ش ےس اہ. ایڈ صد مم ےس بلیک لما ےک
 تب ین ےس جنر کد ام یل ایکو ملح” لن لاع ات وادع یک روم کن اض با
 - ےس‘ اب تنیس هو ارم ۳2 نوک

 یاسر فشن اله

ی رپ تک سر مرے کر مک ا ںیہ مور آں رو ناطش ۲۳
 2 3 نصب )ب

 “سا . ےس ور اوو تح تد ارب روا کا( یخ تگ کس ا ےڑٹپ رپ سس ار ظن ی راہ کوب مر کبد

 ےک اں داپ کیی یا یم ب کپ وب جام نما ی اب ارت تیر
د نیطلاومو ماسال | گنمدپ وه و ےاصہالا ہکہ دت ال ۔ اکر ںی ےل هدر جست

 ر

 3 یم ےک نانا م ۔ےہ مان اک عوھنےس ںوف ودر و 1 ںیم ترص ا نور ترە نانا

 < ربع میره یی ما ی نم نمی چه یا عدد ی لا

 تر با اہک انا ماجا ےیچ ںیہ عن دورب ےس نٹ را اھ یا خود
 هی تو کندو عی 7 رس یھب نیطایضر ۔ںیم ےن کوم امن نی اسی کی از ظن ےس

 ۔ے م٤ن اے تیس یر رو ن انو ےس 7 هرباشم 6 ر ےس ےن ملن

 ا وے ھر

 س



 نت ۱
 مم را

 رپ سنا یس سا تی تفرش مع نیک سا نرم نی
 بی کس نا رک سا ےل عود ےک فکس رب یپ کنز یکم عج
 رز تفکیک ان کرب روا سذ ییا ہے مدد ےس نرم ےس مٹر نان
 اب ای درک درک کوی کیا۔ ںیم تل عدد ےک کک ےس نا دکل رپ تک کر يا کیم هل کن اب تست کن اط ہت کن انا ن در جرح یسا کیم ۔ گر کت فاعدوخیکے بو
 تر ملا رک اج اد انب رزق اط الا کو ےک تباناو صالخ ارد ا تاجانم ترابع ہرا تنصل ن اا
 ینح ثد١ وک2ِ ذ١ ےہاکں یم فردع جم ےس تقاطر شرم تی بشمار له تشک ین اعیش یہود دار طا ےہ ایکو اکن یل ای ےل ےک اخف مو ياد رک سد کرک
 ۔ ےس اج کرم ےھت ناطشوت ےہ اکرای کرلو بج ید

 ات او نسل ام ۔ ےس ںی سر کن رک تردد نامجو نل نکو تانج یکس نزار عکاس تستی سو سا
 : نیس لا

 مے یر اف تر ل فی ی ہر وکری نا
 هزار ےس نھکک سا یی مضر دد ا اپ OL ابر تاتاال

 نور ہستی اں پے گد درن ا نک تروم وکر فغ رکی تنو یک
 ےس نم اکر کل ال دت ارپ یی یل ک
 : ی تافل نا لا

 روا ے الط ےہ تاشو راف تواع گو رک ابن انا < السا بلطم
 یر رب امام بم نسب تقوا نعل سی ےس ںی و دف کے یھ
 ̀ ےس ںیہ فالف ےک تیبآ سا رکاب هک مرا
 ناک روف. ےب کر رکن وجه مر ربلع رسا لر وار ونک رحم ثداعا 4 1 ترا لر رک یم ییا ےس ایک اخا فلم یہی ےن یر مافم یر رام« انی وما

 لر رسد سرو رکن ب سیا ےن هرات نی ےل 1
 کیر مرک مروا اوبر ب ےس نوقس کرس کپ ی قو اعلان لا ری ایکن جم شکم سکو سرمه کس هرکی زا کرک تر رکا یف ےن رح

۲۷ 



 هم نشو

 بر گرگ کی ميس ار تیکه جا زی یکی

 مار ےس سستے ہ ددررم تیا کس سا ےس رک رد تیکت اب خب اا 1 ینا م ٢

 ۔ ےرکا کد اک نک 2 یم لن صا ینا کن ) صح رہ سے بلل اک زن

 تبار e ل و اہ

 کروا بج ن ۔ تکی ناب ببین گول ناک اس مہ کر ۷
 : بسر آر مپ ستاد ای اپ ترک قر کن طایفه

 - اند دنهم مهنا نوبگ و هنر نور نم هایلدا نیطاشل» اوذنک ارھٹا

 رس ا ابا انب نشر نیا ےن وم ارگ کلام تگ بک بسر نایب مر ۱

 ار
 ےس نایاب تاب نر ےس و بنر نمیشه اب نفت یب تی
 حب ناف کن ایا نامه لرد ردقرعاکعی اون تسر کل ر طبش نحل ںی ےہ نمار ی
 ساینوکی دام لا سا - هر ب تیتلص یر را TE اوت تاند کن اش ٠راا 7

 ےن رپ تیالع یہ سرا ورا ںی نج بگو رم مہ د ےہ ےک ںوبرایب نر اک/ رہ کے ہ
 لپ تر د یب نا نیک ایش یب هی ؛ ںیم ےس الی یب ںایراھب چہ ےک ںیہ ےس ساسان ارتب

 لطمه روزا سراب نساد یخ ےنوہ ےڑرکےس نامیا۔ ہی تہب ےک س نایاب
 تو الت. کین نر ادخر و ) متری ملت فیبر کر
 نر ایر. تاج کی و کیس ںی رند سا کلر ار کت کسب
 رکن یی ی اترا کھ پس ی بط چ یر تنا کن زیب مھ الو مھیلع نوخالے

 لار نیر ( رک سایر تیر 1 سارواارنوچ ےہ ید رپ یا علوم اوم
 - بابل اج ہیڈ نا ناطش ےس رجو سا ی تون کر

 لا درگ ر او ار یا یا ےہ ۰ ٠
 < کا هر دنا تیر کی ارد اش لو کن هک سا

 ماد خراف
 کیہ رہ و ج ا ا ا تور

۳۹۵ 



 مت نر شا

 ےس یئار یم لن) سر ہم یر کود تاب یہی نم ںیم قو ما کوک

 ن رق ہلوهف ان اطبش ےل نمنقن ناعرل ١وک" نوع تحت نم و

 در ںیم تیرا تس ن اطیخ کار سرت کنار چپ سرا
 ام نب یاس سا

 بس تر تنم کن نر سن
 کروم ےن رکن ریز راب کس مر نر با نت

 ےہ بلط منم نا روا ول ما یجب ںوہ طظ ذحم یب ےک ییشہد حس فاز قدس او ایم

 جاے نیاز نپاد ۱ زاد مرگ ۔ اکے ا لو یب ہر لٹ چ ےس ہار یکن ایرو ا ترب 4

 ورکر ا هست کس ور کے ا ا اسرار

 ارپ چا تکو کی و ناب شی هر ترا یکے کراتا تروس کن وہ و س

 - از اا
 مس گرداند |

 تفنگ سرخ اره. با هک یس شک ے0 مر لک
 : ےہ رھی زنا ورک سا تس

 رنگش را نو کر باب ےل اع زر مرا نام

 ےہ و وہا ارب یک لف لت یل ت روزه ےہ اناج اد ایر دا اراک

 درگز اجریص تار صرتفج ررو رزوس زا را ندر پ زر

 2 ز رب ں وزنی کا 4 درب نذر تا تسوردروا نه ترا 1

 ۔ ےس نیلا ریپ

 ېن ا نط یت یک ها ی ی انز جا

 ۔ںیھتب  نرتےبشرپ ںوہہاددد

۳۹۹ 



 ن ے7
 تک کک ےہ

 ا ابالعا ن جو اولا تود الجفا دد
 اط ر

اک هدا ن زلف 2
غ اشا یر ای 

 ررر 

 واع نولوقت

 نین اوقاف و نوا
 بزل نی صخر داو چ لک توکه وجو
 مه نویی نودوترک اب
 لان دد نوراییلزانیطي شان ان لالا

 . ۳ IP ROT رور

 چ نوںتھمْوھتا نوبسخو

 ںی نک کس ہم ترک ب انا اکی ایحمےےب یسکب جو گلی دا

 فرا چتر ی ںوراد پاب ےل ےک

 ی تا ےل جسم اکے رکی ب اسیا اک

 ی کن کک و ںی 0

 بوکس اسکان هی رب ترک تکه ک
۳۹۹۵ 



 و ننزل

 هد چاره ها ےس
 تا اف ںیم ںوکدابعم اھت یتا 1 ۱ را عمار یک تار

 بو وکار کون یاد کر ارھکر کیش جت

 ود گجر اب ید یا ای اب راب لی رکن سا

 ٹاک ئ0 اھکدک یم ارےن سا کہ ورک یک 7

 نر نو کر تم ید ہل

 "رپ تسارمر کف دا انب نفر یارک

7 ۰ 

 ریا بسا ارگ
 ریلی ید ترم اور لک تر چت بصری اسد ی تی سا

 ضرب ی اط کک کردا تیب ا۷ن کرو م ےہ افلام نر نیر. ےس

 ے رر ےک سرد! ےکے ام بے سر نم ےس سج ےہالم ےس خفا ۔ےسہ ما
 انی ےک ےس س ا ےس یورک رم ےن ترف لاغر ص وک کپ سج کوک یب ےک ارب عب عیال تع
 اہ تو کن اض؛ ےن لافت نا - هچسشعاف هو ےساھوپ ہدای ےس دع لاب وہرک اب ےس اہ یل عت

 کرکے کن ہو چاچ لک ےک اےس ں ودع نار بلا ں در حر چ ےس ن یک

 جاہ رب یراکی ٹغ یتگ شپ قالطا اک سس ا ےس تعسد روا ےایکابکرٹنحاف یس یا یر کا ۔ ےہ
 < گن کد اف نار ۔ ےہ یک یک کہتی برک ورب نیل ےس ل اترا ےس عور کک

۳۹ 



 روا ارگ سہ ےک ر رر زیر واک سنت ابجد ایس لای اهاق ۰۲۷ الات برگ یی
 تیز برجا تکان سهرابی

 رس یوم کاج ۰
 روتر رد هک زا اک رگ پرتو ےیل ہو وت چ نر ںی تا
 مر اھت نالخےےک  ح یک سس بوم ایا بیو چک - راک ارت

 رلدن سا نقرماکدیلقمکں گز ۔ےہ ال یراماب ضر فقومذ لپ اج ایما یب تاب سنا

 رب را کن لوک نر یتیم سام ےن نکے ہد دو
 ارد سفر اف مبل ور کلی اساس
 خام نفیس اسان اه يريوريد رژ تک تعلق چک
 ۳ اسوہ ںیم رپ ےس 17

 ییایرگل سد بپا بے مج ک پک ب ےترکب از اک کت ج ول ید ۔ ۵
 ەرض چہ تارابکہ درزم ےس حا ں امی ےماید 17 اکے رکے ایر نیک فاخر وا بسا ید ترک

 لا هل کن بکر سم تی ا۔انکنف اوط اک شلد تیبر کوہ لم لم ۔ںییھکي ھکررکلاجیادورزا ےن
 بات رکی پایی وکں وڈ ےن ےس مب اکیا ۔ ےگ یکن ایپ ردع ود یب کہ آر یا ددا
 فار تین یم نیک مرسی بل. ےہ اد کت اس ایپ ےن اھت کے کود دوا ےج

 اراد پارلان یم تر اھسس سک / ۔ ترکی ٹیپ ےس اسے ضد ہی ےس برتر اوہ ےک ےنرکاگن نک

 گره ساو کپ اے یاو رون ر کا ۔ ےس ےک ت دیرش ککے ل یزد رد ےہ تیر
 اکٗن ا۔اھت یک: ضر تر ارز اں اے نرم ترا لوید ےل ےک و مود نه ےس رک

 "ا ےس شرف ہد ای ۔ یک فاوط اک کر ام ںیم ںوڑکے نگ برے - قیر کاتب یف
 تبز دا ای 2 ےڑپےں ورد 1 72 7 او ےگ زرد سر ایسے رک هل ے۷

 رر فارطر کوس یر کت کرب س 2 اکر ہر کت کو کت رابعس ا ےس سج یلدا
 نگر و زرا کں رزان س ZE ها لرب کلر ترا رزین ر او قاض تراک

 ےب بم ام سر ام هر نا یل زلف کر U با سکس یواش ہاقسامق کن ا یاد

 “اا ےیل ا۷ کرد اک ایفا ہرا یہ سرت یکے یل ےس کس مو ناف تام
 رپ ی ردا شاک کی یادو کل ربت ی تر نر کت اکی

 ٠ چ س



 0 زر و
 مس نار لا

 7 فا رو ستر طخ انور رد اون, نه یر تاون سارا کہی علو رک

 ت لک رس لس 7 ۔ہرظو رو رام ا

 ربا
 تومن شاید یا ین کی سا

 ده پانل هلن سی کرک اب ےس اہ ےب ےک رپ کتک
 2 هل 7 ےرسود دل تیک ےس ےرک لیپ رزعور ےک ےک اوم ےک یرااک

 "از: یاب یضئامت یک درت یک نام هیس سا یم ی اوروہ گور عالم اد مم"
 رونا ویکےہ رب ها داش اس اار نم ےیل سم ۱ باہ اکر رخ 7 ج کز ی زار مانروا

 : سر ۔ےڑلع تبادپلاب ہردا جام ار نا ضقاشم نابرا وتر لیدر سک 7

 ؛ نودتھی ۷د ٴیش نونّمعا ام ف دابآنایولدا ےس کر ابری تاب لو صا ےن نا رپ حرم

 لمک۔ےس خیز روا ان انکا ایا ن ا نحب ء یب لیلد رد بلر ری طع یک کرو زکر رذع ادد

 هنر ]بک ارد چسب بلوز هک بس اکو شی تب قدر سا
 هدر لب تسسا تسجر کل اک تاذ راک لرد ںیہ ںی ار ود ںیم

 چب نار چ نالی ہو ردا چال ضش یب سز نا عجب تر سا - هک اکشعاف سا

 نحگي ون روارماوا کار کہ سرد ران ار کرم ابو فل ام کم ناطش 1

 هوا رب تنم یکی لا یو کپ تپ یک ا کھ چپس یر ورعب توپ ںیم تبا ےس ے ود
 ا ے ار او ںیڑہ یر بسر اه آتی تاب ہی ےن ولا عد ہک
 کک فص وک ب تافس کاب ج نارام ےس ں واد ےک ت ر ناضر روا تاع یک ا

 رس, بیر پچ ۔ ےہ کے ض یک سس ا ہد تے کرک اکی ایہ سار
 لار تطاس ےس ورود کک ییہ یک د کک سرم کے ےس روش اف کہ سا یر
 نےاس ےک رغ یر اس سرمرعس ےس سا نع ہد ہکےہ کس هک یک رکن اشا یا هر ون ہ
 اکا روا نانا ناول ہزکاپ کلا دا لطف کس م | ےک ےک س اکر 2 روا ےس اھ ر

 ×٠ ے اگل ںویکنت مت ہدیہ کیلا پال چ زو کت کرت ورب سس ا اس ےک رض م کک
 ےہ اہ ہر توب ہو ساکھ رصہتو سم تاداغا لر تیں ا ےس نانگ الوم ترت

۴۰ 



 نیس ما

 هک لرزن نشد ٹاان ارب رکن اور ضمر باک ت رول ) ۷ 2 ۴ 3 ہک “تاز
e5 میل ر نرم 2 ےک ں خرد لا سیر مرگ ده ہر ۵ نامش بلا طب تست - ساک ابا سد ارل اپ ناب ابد هم ذی ر چ ی و ی اک ا ار ردد ےک ی لاک ہی ندرت تلف پیر  

 رب لی پشت شیوا ذهن عدس
 سا بتاص ماش ترذعت لر رب - مار 9 ےک( ررتس کں وراد پ رپ ےئ رکف الل رب
 هر ار 2 I LE ترم صاف ماچ ات کلام ےردج یکی .رپ ترنم کپ اپ ایکو اک ایش ےن پا لچک

 ےس لکل بر یر تی بنت د الپ اہ ےس یر نیمه تا تی ارد ۱
 یر ںی ف اوط رتا یب یوکرین اغ اس ےس ےک اح ےب سا ےس ے ررر تی تلر کش بلوک هد درد ےک سر نکل ےس ےک ر اغار کی ب ل تراه وتر کلا
 شاخ کس ا ردا اب ار ورک اکبر تا بي رقم شرک

 تب کو یس بسر مک فر تک مهار
 7 تم لع جر سکت سکه بیر یک کینسر یم لپ فر کا
 ۔ ےس سی ےس باجی رخ بہر ۷

 ےس اخ یکے تمار لر تاں لگ
 بٹن تارک فرز ەد رک ےہ کا 4

 . فرع نالا ئش لک نم طس ولا وهو لدملادهاوریع لات ام ىلع ر ملا ےس ںی اعم ا ن دا
 لیتو فرد | تیر لات ار مر فست نر هم لاع تب طب عسل اولا الا

 مج سم تک ےض ہیک تم ام و اچ ہم ےہ کت یاب کهن
Eرم لا اب لپ کده مهد ی موفق سن  

 مدص1 تار انار



 من ۷ نام

 یاد فرا تگ و لک راه تب ياد ستار
 (J ۳ ۱-به سل رع تنم کس السا تسید عترت سا گارد جرم تاعاط

 گرو تن ںی ےل ےن طابو رباط نزل اتار وار اظم رادرکق الغا لوکل ف ۔ ےس روا

 تلی ا ۔ ےس نا هری رو رهبر تم ےک ارو تلف رپ اب لرطات و لا زر رب

 تاب برف« سبب حاد اون یار ےک روش ےس تق اه شرت تک ارتعا
 لر یم ے رد یسک یگ رپ تای بت کی ترا تارا: یر فالخ ےک رم

 لب کج طی سرو نبش رگي هنر سو لک
 ہد یب یب کیا رپ تفضل سا نک ےس ل اچو نکں ی لش سکے سر کیتے لدعر نس

 اب لب تستر شیره اهر زا ہت کٹ ہم ےس مان لصز مسیر ک
 ۱ َ 7۶ رادرف

 ںیم ںشوگےنلاس ے یدین ستم هتسن رضا نسل اس
 گرام اک کر نر یمالس رکے ہ ب لصر کبک سلب ان ا ےس ما اک ساو لع

 رول اکی کد ادضاد ہکے یاس اج اہک دت فخر ود فال یتا اب قلم کس ر ےہ عت
 کی سکےس یم ن٢ پب نابع ےہ عو تاررصلو ران جم اظنب دی سا چمن بیکرد

 اکرام ےس ںولاو ےسام ها ے نک کے رو ېب الف چ کاو ںی روز نزار تپ یو ت
 لو نر ےس نر ہیر یز اد ۷ رکو لغ رکو بلور زکر لغ نیو ےیل نی > ین اودضت دل کے
 دز ساری پ تاعورفد تار ذیل کی اچ ال ای
 یں ی تنہا ی لے ںیم تص - کج لب ل طب لوقا ر کد رکی ال یی در وز
 قاب سیم رب لو رب میس - هر حررج تخلص یر ید ےک کیک سا ےک لب
 ہاگوکب اک: ئاصتنر چ ع نکو ےک وعز ےک سا ےس یر تمم صان کا ےس الس کت اپ
 هر الو ی نخ یکی ساک یکی وون نوا هک

 هر ایزو طارد تارا لب نایداو بم اذ هتشاسرر )ی گد رک ت اان م اتے ایر

 )اي عکاس هان سرچ
 رب اکے ساجر مراحم ےک د ررر یو 17 تت درک ددوزن ماس ےک انکا ےب س۱

 السا ت الرب ےک سا ۔ ےےسر اک اکمل اند ےہرد ا لم اعام تام ر اھم نزار غ بہ

۲ 



 00 بل نزد لو من بی و بیک کیفیت

 زوار زار اروا- کر اغ ہن و زارت 7 یم ےی سینا 1 کت قی فا سام تا
 تارون اکل دس .زکن پین یوم یک ل درد ام کم اخ کک یل کے اھ کت ا سب

 رتا ےک ت ارم م ماھ ےک ں ا ںیہ تات عب اکہ داخو ضرب کت تین کا کرک ی
 تان زا ۲ت ارم بج چ ڑرڑک ن ا یب یب ےس اک ےس یا ردا
 تر يا هر بکار کناره نره ار
 کن اکیس چاو نبر پ طر لع تل یا لرد زد فجر
 زتلاپ نم ات ںیم نک کں فال“ ےن نکرق رکے مو یر دا -لچ تک اسل کروا نایب ی ناز
 امارت ے و زارت یس ارور ٹ بیس ل عفو لور لار کہ ےس بلطم۔ ےس زار ےس بتل ےک

 طب موش یار ی یہ ماسر دار ب ےلد ےک کاتر کی اردا ےل ےس ارپ کا هال
 درس نر رستم ےک 7 زر بت ی راد یابی اخر ب سا فرم فی

 تیک اج یہ خل اعرب ےس لغ او م نصت ےس اہ ت اب جم رد هارد ید کات
 دز مان اک لانا لدر صف کیش یش زر نیم ےس نام حرز ار
 تمت الغا «ج تاب« لا« چیلر لب یمن سرب بلک
 رر کیس وتا لسا ہد یہ ںی یک بدرب کل عزت ںیم تس ایس ںیم نو ات" ںیم ترامیم
 ےس ماتم ہا تقی صا نی یگ کا یب موت کس سا ےس رانا ےس مد عقو۔ ےہ نل ا
 ےرکم افر یداین 7 سرو لدعرکی کن ر یا نان لے یس 13 ہ ٹر ںاہہ و

 ۔ الغا ںیم یار باہ ہون ںی تراک
l= ^ندا  aترکی سر کی ام 2 کی رت لاف  

 هد را چو ےسزام مت وک ترور پا و

 رک تر اس اپ تو کر ہو
 وار ملات متری تیکت طر دمے

ارک ےس ب بلک ہما تیز ےک
 E ارب - زبر ریس ںیہ تارابکی پ

ر ںوز یس ود تیر کت ربع وب هه سا پس 1
 دم صلاخ ۔ ےہ فرق م

۳ 



 مس راس مم

 : مم ایٹ اور ناگ ےک ین 1 توری اه اہل نصلح وع داو اا از )هرکس جر پ ج

 مرا جت لار ادا ںی رک وجد و ارگ, ۔ےس یار

 ےس روا سم طش بس هو ںیم قلعتےس تال امم کس ورنب رج ایرکء اش تر

 "رم ید ہل ایه «رعوهآ بیر دا مری کعرجو و اد دور بیات ا چ
 : جایز مس امی ۷ تیتر اش تن

 رک ن ادراگپ روا ٹو یا ا رر نک ورا س روا

 و
 نر جم بروا ےس ایک رات فک تیری ر آت وک یا لا ےک گیر سا ےن بیع اصءاش

 کن انا ۔ںچ تالعار نب ےس رو کے هنر مارو نخ ےس مد یکے نب بویحم رسا ےک

 رسک ےس ایکب ارحخے رو ی وال ےن ساکت عود یہ ناک تس یبا یروزک س رشاکب

 INE ےہ و ور ور کش رکے سب سکو رگ ار ی

 رمز ار وا اراز تراب اےک طی اروا راک« زا وز ہر وجد | ایو

 لاکا نار ںی ترک اتت یاب ںیم شرب کورن ےس سا دوا اد وہ سی لاتا ہود لام ا

 - ید مقاف د تک ای یں سرب س ےک انو کاکی ید یک

aتیلور تام اتم انتی کی جات کی رپ  

 ےس ید یز ام ناف ین و ا مے یب و ترص تگ لص ار یا اروا ےک س اوا

 ایف اہے با 2 ےر/فت امم ےن ےرکرکصیف یم اعع ےس سا نيم زی ق وخ یک

 ام مک ایا روا ےس اب نوا ی ر ےس یم و ےکی ااو یے سوا

 نر تب حل ےسرور یسک فحش 1 کر گرگ پر و نام تاطاریق هر سردار 27

 رد ید | رک ےل کت اطا لا ؛گ تعاط وک ابا ےہ نس

 اکرام تب ' سد سینہ اھم ےنوہہ ےک ٹوالخ یکن ےس و ارخص لا نشر ںفدد یب ۔ ےہ ار کک رشک

 ۔ ےس رام

 رب یر رزم که زیر یکن اض تورص رصد ا حول الخ کس رے تق

 تا ۳ ےل



 ریس

 سست" حس سننا

 تو عیب وتو کسر بدان کا لکه ستم نر کد
 روا تر رد اس و هک تیک ےس امداد تاون لک ید اوب ےہہ ہرادا اسلا یگ نز عام

 اچ ی يه. ورا چ تم ل کاتی
 مسیر ااا ب طب رد عا دار رب

 ی تیر دام ت 21 تروح نیم یک رخ سی رن ت یب ے بکا ات لامر

 بذر اش ن تسر روا یسک م لاا الباع ورس ےک رضا ات کہ کد اب مکس کر
 شک اد فو الو نکا اھو کے سے رش گے اھو ےس یہ اوف ےیل ےک ترصد دیتا وار ردا
 )ر 7007 اٹ ےل ےک کړس تی تکا طرد |یردر مک یہا الو ے 4

 طلا ے لر تر تا ندا لر ار گلد درردا تیرو ا لوزاز

 6 , -- - ےگ

 لا نمک جت رس بل و اف
 ےک لم کر لس ناب روا بلق اش ا نرلا ہل نیصلخم وعداد روا ےل ےس

 زار را ترابرہکں معمر وا ےب آہ دس نیب کیے نر ناعراش یار پس فن #

 ره ان ورق رک سام یب رى بلطماکغ رکا یس نر رک دیس خناپبا تو ےک
 [ دا ےس سا کر عا ےرککچے س بر نیک رکے یل سم لر روا لصف د لوترپ ےل کیک دا

 ترار هاش کے رسد روا چست اع کد ز کری مک ےسی ایل ےک نص سا
 لس نخ کلا بد هستی کت کر کی کی سوری صفا

 نظام هاش بک ترس ی راوی زور
 روا صاف تک اطا یر ب اط ترص ۔ےمررکت سرد نامه تین مک

 کرکے ہ یرادرتذف کس حت مرکب ےس السر ہ اےک تیکرش عاب یر اظزنب ینطاب صاخاٴ

 نا ےس سا ۔ ےک لا هیتر تور رک از تسمه تیر

 دا یار فلت ترا تیلور عن یل کن و
 لب - نمد هتک الخ ےس تب او ےس نر لت سرر رک طا نا

 ۔ ےس یھ

 فرمت ساب اکو گرگ رو ی ته س ہلاطم ات
۳5 



 ا ا هه ما نر ا
 رسيد لب نکن نیر هک ورغی تو سا سر او ازم کت ربکروا تسلط

 تر ارس هه هی هر ۔ےس اک اب اکے کت زط کروا سکا سکو سی
 تار درک طی بلا نه سو سس صخره
 : رک یھب یھب تی ےن عصا گیو مل1 ےس

 ےس باد تکاب زان نکا ےس یا ےک اج یر ںیم ر چک اف
 - ی یک انب ےیل ےس تعا م یت ہر ہک نوک
 : گے ہ بوت یھب کر الم ی دگا تز بک اروا

 ادا یر چ ز اف کیر دا رپ تبا“ تیز کم اک ںی زان ے تی اں ا
 ۔ ےہ یم تسخیر وس صاخ سک کیک ےتاج

 ؟ ویکی بردا سب یار
 ( لاتر کن ان نعل ےہ داب یر ود حرم سا ےہ ایان راب لپ ايم ےس ا رکاب ۔۲۹

 لاد رز یرسدد دعب ےس تو رکے ترو زم ےہ سا یے درب نو ار ص الخا ددا تماس ا ۱

 سض ہظنذ د ےہ ا نہ ےس کارکن کس ا۔ ےک سکے فام یر انن ےس ین ہد میم سجسےہ
 هل رد تمرت ام

 هجا نسل سی ارگ ون تاک تکی نسل اد
 د/ے سا تما ط کی ادا تاب یک ادخر کے دی شن ںیم اپ ےہ د تلعب ےس یک
 راس وا زر مر عم یم رھی 0 77

 دهم ادا من هر چرب رج منجر کار هم یی رک ادخ سیم
 طور موم ساب هو و تورط سیب مادر هب- ریس هه ان
 یم غیور رو !ںہہ نفل د لک کے یتا ناف هست عین قدر نا تب کت سو
 اب یب لبد ع او تیا کیک تارا ۔ادرج ادیب نصا ونود ر کر تر دا ٹا یا

 ا ررر ید عب ےک ے نم کاج بد اھج عا درب هتسضسر نر تساق دا زور رک

 رم گن ی چسهشم دام بم تنی - ها 2 برگر بکن د کت ارت یہ

 ماسال ست وا هل



 ل تم ایم
2 

 کرو چپ ب ا ہر ناضا گنا ان ہرادد
 جت سر نر رخ سری نر سرا لب حرم دو
 ۱ کار رود حس سد کم د هک

 تیر رز رز ترمز ترس که بکش پلیر اتم ےک فیر ا
 7 2 ایر یر وک ےک یب 2/ م۸ یار اکرم سنا نر ںیم تھکے

 ۔ےہ
 2 ںیہن سم ھا تحسو یررب کت رد رند ےکادم کے ےل رامسر گز هرابرد

 20 وزب ںایتیکےس نیز ررو۔ ایسرب ین ا ےس نام انب ںی ےک اب نام اے ںیہ

 ۔ ےک افر پ دایک ا یک ا ہرابدد دععب ےسان ےک نایاب ناضب ورق گپ
 4ک فوت ایکو رکو مو تسہ کن سا فساد یو تست های کن -۳
 ۔ کرک ایپ رکا داود اکہ ایک رک افرا ر قلا ل ا یکم ب ضد اید
 ۔ ںیم ترور کی ار نفخ نی الت یہ

 ام تی
 تبار هر رد یر هکر وز کر مار نسارکه کبک هدر

 لب سبب تسار مار بت ایا فابریک نرم گل
 روا ےب ایان قرروا تسود کیف ورد لوک روزت لر رم یر نج

 تینا هل بی بن رب هک درہ اب ےک گی رس ساک پس اشا

 ۔ ےس از ریدر اب ےس تسرد یگ ہد ےیل ر را 7 هم لرد شر ےس
 "عنص نون هن ؛ نویس مهر انرل قایق رمهیحس ل نیزلا
 ےہ یں ی لا سہو رواں یکی ر کی رم کا نک ٹری راع یکن کر ہد
 ۔ و تیمار
۱ 

 زکر ع حر یر یھت فر وو - ےس لغاد ںیم دردنمن اره یلع قح فر کانگ
 ےک وور کت رم لب ندرت لری فسا گره سرب سید که یک

“4 



 رک رکی ہ ل اھتسا ےل الد تاو رک ےس ا و ی کے مون بلک تح نئو دو۱ حرص
 صدا عز کر اک ےک ناک رد | خاور ا ہو ےس تار ام ال نایارب ںوزم نھ رک ج

 ےس یب ار بر زا ییا یکی رل امر متر را کی رک
 روا - ےس یک بہہ ١ رک مبادا لبا ۔ ےس ۷ے ککے سرک اپ رکن اض ۰ ےب اک لیک

 ہاں رغد ظ ام رم ےس صعب ا ےس اکل عن ںی سس ١ ت اخر اک عار ہں م یال ا در

 ا چک ب الع هک یر تم رو ها لیزر چیز لب
 ان او تل ی هل د هلپ چرب ےک سرکل عن برز ن اے ل اعملا نود بح اص ےل

 هوم غ ران یار موهرط “دعب ا دعب رئاعم ینا۷ل گن ا

 رک کچ ی ی اک کر م تس تزود کے پی باطلا ںی بیرو قف لصر
 ام را درز پک گر رقت م سرد مکا بلان
 ٹہ ےس یجب ار سم انس گرو ام کن هو برد ااو اطر کر ایک از گن زن

 ناط ایشن اد رهن هد برج لوس سپه سا اٹ لیکن ار جار خ ی کر ایگ
 کے سرکل اخ ارد یو ار کاشمر هی ےک نہر یم انکے وا
 “ےھت سر کج اط کئ یم یز ییا هد کسر بلطماکے ان الور کن ںی رپ تساروار کرک

 ےس ہد یر کرد الکل محرر رک رج کیر ی وج ت سیم سم انڈر اددملں کول سیل

 ہے ران 2 e س لاعارو اراک ادرار ی & هو گر 2 ۔لرہ ےن ار ور ےس یجب

DLےک وہ ے چو یه لرو ا تین دف ما, تمبر کت وار و تعالی هط  

 درو سا وراق دع لوت ل بات کاو کی ر الخ م کد ےس ر الال طخ ر تطارد دوت ے پسر نعرا تط الہ

 ۔ ےک ں رہ ر وزعم کرہ ےک انک م
 اضع  ۔ےہ ایر ذو رک ت فقدان سس نزن تستی و

 نکے ںیہ ومع رز ےک ا ہدرت ےس ار راغ ا رخ اس ےک الف ےن کر ر وک ار طلق

 ےرکے ککے سه کھ ایا اف سکھ ل سا ےس شہد شاد رک شہ ےس لات لا
 ابر ندید ےن ںی ےک اور “اا لب یک ی ر ب یار ید د | تیر اقا نخ تر دا جا

 ختان اھل



 نارصلام

 - رگ نا رگ تر عرب
 ےل ےس ںولاو نسل تیپ روا ی ده ایر هه نرلاو سل کن تب ام

 ےرسردردر یا ںیہن تلع کر ب هک نیل ےس کارنر اتر کت النمل ا مھ یلع نحر

 لار تلالضرر ےہ لسا لا لگن ترک سراش)س سو قاب تلع هعاوذ ام هنا 7

 ۔ ےس اپ تم ےک لم جد اک رد تلا( ارب ترا کنم

 بلط- لب یر یا پ دوو ت تے باہ ں ونود تلراطاب رپ تیپ ی انگل .سا
 نا این یر دو ےہ اکر ان اب تسور انا کن طی ےن یا ۱ ار کرک ہدرگس کے ۳

 هو تم ےک نال ےس لاتا تات یتا ردا ںی هو ساک ںوہ رکی اک ا

 فری تال ےک یک کا کک ہکے رب بلطماک نان تسرررکن یط ایش ںی رپ

 - هرم مات تحااطا یک ورود گرگان

 ا

۳۹ 



 2۶ 2 نا لام

 سو عد 27 wu عو ¬Der وو و ےک ص

 واوب ساو اول و چ لک ںی تنیزاو خم دا ویب
r)و ووو و و  A E1  

 م ولا ةن زم رح ن ل #٤ نی سلا ال را اوفر
 2 جہا ے ١ ۴۰ص وک سہ مس رک

 نیل لت قزل !نوَیبّیطلاو + رابولرج رخا تلا

۳ 
۱ 

 ۱ ط 3 ی ور
 2 تیا لفن كلن قلم صور اتا 7 ۰

 مم 2 موم
 4 ںی ہہ ۱

 زار ۳۹

 و نوملعنو وقل

 وارا ۳ 7 | 7

 نیکو دن رم ایل ورک تار لاک

 تیز کرا چاک اکے سکو رک رد ےس نا ساک

 ره هد سگ هو ین سوگ

 یی ےک نی یاں گره رکن رز یر

 روس 1 لو ےل ےک یب نا فرض زد ےک تم 2

 عروج ںی ترک ای کل وھکے ےک ں کک او
E 



 منشا ۱ ناس ام

 تار ام
 تین ےس از ابنا بقر ب ۔ے / 1 یک کس ؛ش نار للاب 6

 رب نی ی تر یار بری ام یر اره
 ےس تشک هو ےش زد ںی تلام یر سد د ردا ےس ور اض رتی تا با

 مکی سرد اوع سج ہی ضط تن ز۔ ںیم سنت کت بید ینا رتا .٠ ہچ بریک
 يتب تب اار لا ےک « قراف تب ز + از الابدرنت روز یرف هل «لدپ تی
 وفایی ردا سلف سي کیت ف نیو نای الارکِلا

 ےہ كف ےس کسر نزلرر ناز ثرظردان 2 تر « نیم َ ےس عت ے رب

 رز دا ککے یس تم ےہ دد ام اب یھکےک تر ےس ٠ سہ 2

 “را اوست ال - هچ ناف ارم ےس س رکے حررت ی کر رص یل ےن ںررزب
 لْتئا٣ںإز لزیتر ص اصل ۔ں حت زہ ۱رکے زر ات لاتا ع ۔ے یل من

 روا« بتا 1 2 ےس لالعر کے ےس ے تر ا سج نرود لا ےس

 اون ست حس اان ابرو یے س 2م ره ےس رب تار“ ی ردد

 ۔ ورک زو اکے سرع ںیم ےنیغیروا ےس اک ںیہ تہ ےس

 ےس ہمت یابی ںی سا
 الف است ی کلر رکن عکس ادا دا تی

 آب انار اع طی ےس السا ےہ لیممکم السر ےس اف نع ال یم اک کئ ار نت

 دوا ےس اج ید کک رت این کے ہ کس م یہ بج تداحص یف اعر رکے ت نیم ہو ہک تی یارک
 چ انا ب للنقل تاس سر یف الف ۔ ںی ہر ہر اکے س سرشار روا ںیم ز کے ستم ات الف

 ۲ 1 و ا نم ے ر ر وصلات الرحم ا هدر حب سل لرم کن ریو در بب

 راس مکر روا ) (اطس ازال بت وص ر ارل ارج رکے درک نر بہدرمےہ ارب لصامدوحس

 ڑرزک اب ینہ ےس لت ںیم نو۔ ےہ اکرم لام ےس یواز بل کم ےس ںوشنب ن؛ فرصت الخ
۱ 



 ۱ کل تی ریز نر مر
 تیر ار بانل ا ےس چب کک اتنا کات تموز ور نت

 - هاتف رو ایرازب لس اد یوا سا ہو کے ری لو نرم یک

 ےن رام یر ترفند کہ بب ےل رک بس نایب اک رز خد راف ےک سطات

 روا یک لل چیدمان تخ ےک ت اچ ایت ریت ر اخ دکن ایدہ و کیک

 یر الکی مرا بل زا رود ال و صر رت

 یے یاد نیہ یم ناسا نہ ہک نام اک کسر ت ۔ تیکت خاج نر کر
 رند نرم سپس لاک دز هر اک ےک ے ا
 کباب ےس بس یک ارکان چ تّ تورم بیر روت مزیت پف تی

 چ
 تا ارگ 2 ربلد روی لس ادارو ارادن چ ری قید تصور او

 یر روپ ناخ ےہ ےس ں زور تعار خر دا هرکه راه ےس لر اور کش چ ُ

 یم لاکر دا چل غد اک ر کک وزر د ارناپ حجر ام چپ خیس لاو
 ۱ ٦۷( رض و بر - لو اھم تشرب رک

 ات سن حا کرک کں یم وج بلاشر یکایک عز رطرد از ۱یم نیو رات
 IL کرو نانسی ۰ تایپی ۔ کہ لرہ ید درر لب ےاجر یم ےی سر 27

 طی قرص لا یک کی رج کوک: کک وک ص ق یو کک لم اک اڑ کب لک لر تن لر
 هستن کیک رپ ےب م ےس کرب کاب ےس ا تقیہ نر اب

 کیر لوم ماما ای دروان کال ںی ٤ 2 لب ےس ا ہو رن الاع۔ سی اج یدرکک یب

 نان اھ جن بالن بیر تی سه ارگاسم م اک رو
 کا با یورک اد یم بل[ تر اسو تېر انک مو ںید ٹلا سدا یک تی ید 3

 ےب زم f لر درم امرت داعسو تاب

 5 داس تی ران کل مراد تو ےس یر نام زار ۳ ۱

 يمر واط ج نسسرتکي کج طب کا یر اف کرج تی اتم
 رک اے لر ر وطن گن رک سد 2 تزرع یک مک ہم یردرنم ےن رپ ای لاو گرا

"۷ 



 نام

 5 تو بلد ت7 یر روفر پاتر کدال ار رپ يا بیر را کپ یکے یرضام یر ارد ی تاسف رپ ام ےسردرع کر 722 ان سو آر ورال کن بینک ایر ت اصرت 2+ ار اد و 7 تیز کز نر عم بر کے پہ یب بم ۔ اھ د یکم اتم یر نیب ھام اند ایز میا طب باسن بیو بس رام یب ام رو اب لگ فرم یر کد دو ے کم اک انا رز بت مدال مرد کے ب لل کب کے اف
aهو  Jlلا - سیر ده نر مز ۷ل نکل د 2 ےک رکا  

 برلط رد یکه و هپ قرر تند برر ا ےک ارو کل د I کک ارب هرز ی
 : ےئل یم ت رب عصب رہ یب ۱ےس یبا تہب تر هر مد تیا قمر برم رز رس هر میم تیپ کیس جست لا سچ هر لب 92. ا 7 2 دید ےیرب ل اور ےس راب ںیہ کابل ےس رش ا یک کند ںیردد ہدج نی ںیہ

 رے یاد ۱ےرکگرا ار تب يا سیا ےل زا ره ت ذس
 - < بو لت سارہ

 کار را تیر پانل ترو الرکت نی روا تیر ال تا
 ۔ےہ او رار کپ ال لس برو | ترسم 7 هر فسا هتس

 تاو اروازام

 شاہ ارم نھتب ےس کرک کام یز ی بات احالصما تایم را یا« اب لر زالو اس کر رگ ہ نام یش درو ازم کج رگ ناب چرا را تی
 ۳ نر« لس رز عاص نع کت رامسر نمد قطر تممیرز که ی
 دبی تا ترس میله درب و رکے پام نمی سم یک تک ےس ٹک گز بب مس یک رد اد | یے ع زوار وا نصیر کرک( کد رب یا کیا ےن مالس) رکے رت اکیس )۔اوہ لماع تلد

 سگ ہو تگ سم دہ کی نت سوزی و تر کے سن تے یہ زام بج سیو نر ۔ےہ امہ نرم



 مس هاب نار الام

 منان جلخ ترو تارو | سلنا لا نور قر ضانم نا ےکرئ امن ۔ےہ جد

 لمادا ب ےب چی رور تیا )اچ تک ضععگےسر جے یا ےب ےس ت شی

 ےک بی یئزوحی شین سک امی ۔ ےہ اور بب ےس سا یب ےب ےک ورش قاد ےس

 ےس یار ازم الس ا ۔ ںی ر کت اطر وپ کے اہ ۔ ںی قد دا ےک لوت آے ےک
 ۷ سو تسرد یز اف گوزن کس کیت ارب برا ادر فیروز هرکی ید ٹر

 لارا ارا غیاب یم ند ےندیکاک یز اف دوا ایدرکر شب ترور تک وبرد دور درز لباب ن ع

 2اب السر ںاس یم ناتتسو ند ایان ضرورت ےس شپ رکن ےل و
 یر کل ایل بو ارت سه هوس رپ محل کر ر

 ا
 ور اس یار تروق رور مفید بس وک روم یی ےس کک فار زم

 لنک بیل روال سیب بس تفسير بو گلو نم سال تا هک
 روا کی ایچ رکی باھا اک( اتری مک ق عت مار یکن رص کسات ر ارم
 کرب نعبر کی ےس وک یلرذ الو بزرگ ا عم ےہ کک ت یاسر

 ۔ےتتاج ایکن ت بیر س اب نر تہب ناف سیب تا یب ےس تیس ا کام کل او تیر ےن

 لا نیر هتساج ےس ےس ار چرب تم ویلا تر
 ےگ س ےل نت راج یم لی نا که سا رک ف ارو یوکے ناز

 هر اوذخ م ےس د شرر ام اھ شا وب شیپ رکن نب ںیم رارد ےس کاکام د رک

 الو اس ےس یک نر ےک سز ا نهج فک ب زا ترمرطقن لای ری مال روا« ده یک

 کیک لن نب ےس ےک وہ لب ںیم شوخ باک کنت ریپ ےس ےسماد ےس یکم رب ےسہار اب

 الو کرک ب لارا والے س اکو ےل را لمرور ونک تس فن
 فک اردا ن وب کیہ اھو اپ نفر کاب ےیل ےس ںیہ مت لوک ب

 ترور ےک و قبر 7 کر اک کر و علا یلیر فارس یم کر

 - تکرار ر پرو ط و یت یک ر خر کس نکن هست وان و بک یک
 7 یک( ا ےس رر ھر رکے خر سا مس ہیلع ا لسی ارون کے نا ایا تر

 ذهن رفیع کرک رم ساب سا تره سا بی- ساک



 ترا لب کن از ہرا اک سا یم تی زددا اکیس اصن کرد کار رس ام زانو سا چک یک یں وک و یه کر برا تگ کل دز یکے می هرروز ےہ نت 7 رو ا اص نین از سل کر
 سرب ا ستارہ e ےب ری ا ےل کے ایک ر نر خن 0 اےک 2

 مو زر سد ایا زا رک ل ےن ےہ اب نیر کر اد کو یھب ج
 وزا کرس ےسر زس کک ا ماں طی لر اش تم لی بد بس هد ب کرا

 یاو رور خفه یر ہیک ئ اک
 يه رک سرت دا لا لر چک که Ay هراس کف رح کس سا ے سرخ )رو : ےن اشرب روا ےب ےل لب ےک
 تاب نما بسه اما اب اف فرو ےل ےس قا ون ار کٹ ںی او
 رک ہو گر ب ےب ےب نار رک راب کرک تیم رک ںی رکے
 ۔ ےس نایت
 10 7 ا ےل لات هر ارت نار الا یر اےک ناطخ یتا

 رقم یکی رفت تیپ کما باک تک توراف انک ق ادن ےس ےس بھت هر تستر ناشر رکن ان سرخ تیتر لال دی
 ی زر بس نیر رب شر تک تیر ویسی رفع : ےس ایکل فل ےن نی نیل

 روپ سا اھت سر | رد هم ايد سس. رک ید ک یادو لاک

 ۳ ایامفععب ےک ےنررکر مک اک ارکں تا کنم برس نر رد ۱ ۱ ۔ار اھ
 نم لو رنو هد ارگ رپ ےع چک ر اک ہیلپ ںی رخ

a 



 ےک چوس یہ ا من نارا
 ' 7 ر

 ملن کیا یم ممکن تیس ےس آو ن ےس دای کہ نب هربرد هک يم نورد
 ۰ ے  ۔اہ

 ؟ چااپ کے لر مالعا الاد سرکار یہ لاج نکی م ساروا لکن تانک

 زارع ما
 ولو هند 72 1 درک تمل چکار دا

 2 ےس رن

 ارات ابرو هرم تور رپ لر مسن
 لول ارش U 1 یوا هراز هتس نرس ج ( اا تاب لر نصار دا ےس ےک

 70 ترس لا یکایک ر رپ ے ص ررر روا تشر یب ےن وع ی

 یر واتس ۷ن رب تکاب تر کش لرم ید یال ںی ںیہن یب کک در یکم وک

 کرک و ےل رب رپ لوس البار درب ےس ت اتوا ےہ سور تد ےک تراک ا ےس

 تساهتسار رک ۳ / ےن 70 وم ضا کے رم اک نم کک اں ارد

 ید 7
 پاش اا اگے و یم یر ا لالع 0 ےنرکم کل الع اس سر کک

 ہل سا ای ےک اھت خو ےہ اب ےگ ےن کم اب سررسید
 ےل لر کب تکرار 21 ی یا هل تستر دا ات کک

 - هیون سل بر ای ساق لا رک بس نام ساکن د
 ے ارش تیکت سد ف لک ب طل نہا حج سایز ےہ لسحب ےن ال سرم سم

 ہے کچ یم تیا عد کت طی راع
 ردا ابااکِ ایسا ےہ سوم فالخ ےک یرادنہد ردا یر قل سابل حط یس بلل

 تالخ ےک تلروا یراد نزد ۔ ےب یت فال ےک رارنبد یا هرم لر

 کر یاسا من ےک ےس نتا ےس تیر عندا تراک حض لاهو ےہ رب

 لب ورمی سرو کیمپ لادا د لع نیب نیلسم ا ےہ نو یک
 دنا ہو ذرو ا ںی ہدیرت سپ رکا ض ںزاددے ددا سایز او رذ١ فال ےک یر ی السا را

 اا



 مم َک
 رر پی ہود ردا پک یم رر کک از ورد بشردا ےس ښو وصقکر کے طی نه ےناھکی دآرکے ہر

 ۲ ارب لاک ن ایش ب ںرندد طز لرواط رز ۱. شر نا جک ید ور لرزمپنا گچ.

 ۔ ےہ رہ کل ارتتا لردع در که زا ۔ ںی لار
 ها چک کن ب ںیہ تاتو ا ےک ترار ارارواز انک اب هل تب رپ

 ےھت لام نار لکو روض رم رب تا فرد 7 اک زن رر دا با /ںیم روح

 ےض زم ےسرایقفا ےک ینو وی کت اطر داد سار, تار جاں ر رکن رسا وکر

 ںیہ یر یش ےےناھکت رع نفاس سا ےہ ایکو رر تا جی اکسس
 دانانی ضخ ےس فورا ںی ںونیج نا درک فارما ںیم ںینرنا یل ےس یے تن یخ رک
 ۔ ےہ مر قر مکے ناپ افدشنکرسانم یت

 گزرتی ےک یک باٴہ کس ا اک رسا عادا ےیل ات عر طس ںونبن نو ہکی دوم

 تلور ٹررپ ںوہ ار نا ےییہ ہور ےس لاگو لانا نج فا شماست ساب ارم <

 کوک زنات ی انتم ایج سا ِمڈ و ذیت سذ رت اد تا تست الط ل

 رخ لو رت لرد رخ عصب نر نم اشرکت رديف ار. پس
 نحر ےک ر ویی تاخد لتر کت لود ٹرمپ مناسک نیک یب تی رک

 لی کنم امر سل درب تبار ےہ ایک ر ہرا ی ےس ترو رسک کپ

 طلبد چرم بزن هرچه ےک
 له کر کلر که ارت رم تن اکسیر تو بز

 : ےس دا نوک تیک تخت اى امی بج اررصحن ےس انس ضر در بم ےیکہ ورکس

 ۱ ۔ نیط شل نوخا اراک یے ڈیم ا نا

 0 مح کرک رخ دز ب تیر فت فس ارواب کا ۷ن اطیش

 ب ےک ۴ E تددقر زرا ےس ے اہ جہ ےس درک

 ںی تککھ کرم خر زبت ۔ںیہم ےس جم سر .ےہ رپ را زر حس لب

 ےک رک اہک ضرب لا سودا چهل اد ںیم تیکے یر
 اهر نیس چرخ تا ارج چسب ےک کم اہک
 و
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 ك 6ٍ
 ممتا ^

 رات ےس ات لمس ناک سکے انہ ےس نسیم پر اہ ےب م اتل کک ب
 تير ساری کن اطهشلارج بر 3

 رپ کا دار ش ے رت ے اور جس ےس مان اک ت وقت س و نال بحر سہ بلل جلو کس

 لر ےکر رد رر تاطیام رب ید الف کے ایہ ل امی جلب ترص

 الا رخ سلول رقیب ناطر مستر وا ےب ۷س ) ےیل یسنا۔ ےس ابر

 ت یے ننک اپ ا ل یی ا
 رازوں ناب سم ےس ایک ےی ےس رک ترک ید ںی

 فرمت ودر پ من ات ونو یرون ب رخ یر یزابرام رشته کر لافا

و )- ut یب هی قم ےک زم ذیل ےب ہو ےس رب
 نام ها هو ن دلا ی

 د تک ےہ بکر لا نوک ف رام کاج اک سا بات کرب مد تک یت بج

 ےس مر مار رکھی ا ایر دا ےس اچ کر نر غل تسرذ] السا اچ

 تو توام لری هان ار ی ترذع. سیب رک رها تار تر
 رہ با را ار ولو اازداثرا

 “روا ےک رن می هر سرکه ج ای ار ری ر ہی کار رر ربات

 انے تر ورع ہک سم التر ںی ںیم ےس یل وف که بکر ے7

 "وب طب اش, یر اش لطف ۔ ےہ اہ ہن ارض اے رخ ح

 ۔ ےساکں رم اک سارے ےرسدد لاع یم ےہ یزیت کت رس هی کج مر
 ترسم سکس نکن ج یک نون ی عود ںیم الس ا اکے تدد فرصدعب ےک پہ

 یس راک جد سان ار مت کے سرد ےہ رب سیب تا اں مرکز کس جم ا
 یے اپ

 ۱ ار
 سر رپ کر هی قالطا اچ الف, بسم نرخ تم

سس تی لو سر والا ترم نکو ارپ ات ےل ر طی السار وا
 درع دعم سس سد 

 هد تندر سا ساب کے سہرا مرار تکو اک ام اد لام لیک یک رخ سج سہ
 ےہ فارئاانرکف رص سیم اقرار ےک ےر 7

ر مار ود تل | رس ےس مہ لک لا مزعل د 7 ےس ےن عر ےل 7
 ک

 ا مت ہٹ کٹ سیٹ

 مہ



 ا م ها یک مس توت ته ی کر مس نام لام
 ےس سم ون اچ 4 یس ےل ےک ررر وا تی ل مس نب ےک ااو لاردا ےہ عا 22 ایک طاف
 - ی پس اردو ېب رتن اسان کلر + ے لوپ نیک کل اک نرد ےک نانا
 تلا یہ انآ ےس ا ےہ بولا ائ کردا ےن اس اکرک نوح ررورصقٴالغار دا لام: 2
 رہ ی کرب ےک اہ اک

 1 سرای ق ارت ےل ےک لک کت ارور ترس لرد
 سے س تاجاحر یز تل ان رفع ید کیا کت ددر اہ ۔اگےرکفرھ لا
 تنزو بزروا “بت او فیر عیلرذ کم اور وا تلر ٤ت اردرنمربز کان نعم کت اجایا سی

 کشا تورم رکن رم ی ست ی روا تلو - چسب کیس نزد اس
 دور کت راصہ کرد ع لت رد را تم ےن مارے ےہ تیر کم الا 7 هد یر لار
 توری تار با ما سکه اب سد ںی سرک
 لادن اہ کر ددح شفا تب و لس وب تردزم لار تیزر ے بک ی یخ
 راد ین رپ تنی اس اه سہرا لک م اتمر ناب ےن ی تستر یر کک
 4 م ت رعت ر ب لغ ےک ہیلع وا یل فارم ےس ی کک رہن یل لو بس
 ٹکر پ سجس تیکه د کم اسا ردا ا ےک شرر رف ثعا ےل ارل فل ےک فلا
 ۔ ےہ ںیم تردرض ںادنپ اکے نک

 مر لک کبک ادد کر مع ےک ا ںیم ہلسلس ےس تیلک احمد الا رم مل اپ اہ ے لگزط ماس ارد اش وي سر رب کز یر قاطر۷ تارا
 فاما اک تر ںیم ارد از ےک ےک اف زال ردا رت ادر سا ےییہ غیاب کے رکن رصرولقم

 لار طاف کن رکو م الاردا تارک ۔ےس کچ لیک کت اروم یخ کد ےس لا فرع.
 ن ا ےب یک بم هه لو تنی لس هم کس گو لرد چست اکرم
 بسا اب رن یک السر عارف یک و ےس کرو نم گلاب رز هک نا ےس
 لاو ات ےب ےک ےہ برطم راف وردا کس یکی ر ورع ن العاروا لاک ا شب ۳
 سو یر سا کر

 ترثرامارواروتو ما رب تام نخ ےک رکف درص لام راقم ہدایز ےس تردزع

 ڈرانے تررزعر م لل ےب ت دا ارت رم لا ہر ایز ے تروم تک که هر
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 ا ج حتما مسا نعم

 تاک العاد لام سس اب ےک کم ہے یکم ی ترو کش سیب نکلی سو مدد یکے رک رع
 ےب دروم ےس یلئاسرد ہکے یہ نکلی ھی ۔ ےٹشرکل اف ےس ےک ر زو رگ تار عطف را وپ

 روا ٤ ےرراخا رپ کی راذرتزردا شنا تا < یر ور سلم ےس نا کلا وجواب ےک

 طیب ۳ - تب لادریا#

 کرم ےراب ےس ام کلفت ی کش اب کا تاب
 گری ین صرع اا اس لک. تکاع با هر اد رپ مدد بر تازه اج مکر

 ےب ےن کت جاح 7ر7 ور 7 ےس کمو یس ٹا ےس ناماسل ا

 تیز رک رب 2 بسا 21 ر راو ب ل رار کاب لیکر اوو نصر 0-27

 ر ای كرس ار نتردا
 رابط ےس اہک طو برات ےل ےل له رو ےس "ترس رم تک با

 تپ کے اکی کل احٹسا ںیم یم سد کک کے روزا سرکه تراز ےس
 و برز ایٹ ی اد ےس لرز ق ارزو تلو تاب رو نیز جت ابا به

 ارت ملا ےل ےک ت زو برا مر را تره سوپ ےس | ےک تا

 ۔ ےس اہ ن ےس م ل ارتا ناما یب ےس ںیم تارا

 “اَات نیز رکے ہ رب بلطم ےایگاد رک ذم لم وک غسل سم تی أس یسارب
 و زوال

 گرافی ےہ یک ت عابد یھب ر رعت ےک اب اہ ےک تاغ کٹ ما ضم ثعداعا

 : چی سال باک
 کنار کو رل د صر ور کک سواتر اکم لعل تر

 رس تک ڈو فرما I 2 7 تا
 ۱ رب مکه جیب
 را رقم ات تره سر وهم ترا ادا تین

 نااس ترص ایسا بب ےس ناک ت قو کار ےس اکرم افر پ شور نزد ۱ل نم ا یم لا
 اد ریال روا تلف هتل یر اطم کت ردر ےسر طر ےک ں ود نسورو ار ارت کل ھتسر

 ار توافر و تردرضط اف ال تخت اکیا ار سم رشد تارا ےس عو

 تملک اب تیپ سا و هم جسد



 نت 1 نرسل

 ےہ ہو ب۷ کن سیری سرم گن کتابی
 لیبی رک اپ لر

 ےس ںورانب ےک ےس روک یز یکدم ےن کور کت اد ےنا۔ ۴
 ۔ رپ رز راک دا ےہ یک ما سسر ںی ؟ مح نسبت وہ ہی مک ی ا یم ی کی ردد ی اک کر چک کر سک اا کلر رپ کب کد نکل ورب کرکٹ اص کے نہ اھکرو چسب,
 ر کرے ت مسد ےل فشن ن ن یکے یھب ےن یف put ا ۔ےرا کزن ےک بس تن سل سر ست کر ا سه کت شر ات تب

 ے زا ما ۔ےہ ٹو ا نایب ۷کو انب روا یر لو هیت ئاد یار نام
 مد لس کت طوطی لوس هنر ی زر تاب سا دارت ق ادص تیکت ی اف ال 2 هنوز تب ازم هام هو رز یر دز ےک مکلف اروم

 ۱ 2 ےیل لعار رو وز هد رد 77 مانے نٹ ےک ایکس یم فمےک سا ےن
 لار ېر پب ی هو ل شتر را ےک وعزرواریع ےس تب اے ۔ں مما مم را بید ج ور کیس کد پس اک |( رس تا
 7 07 ان کت زل ترم نرس ہیرا لیول ےس یکن یک ےس نایک دا ےہ

 دیزرداسباط «تاورش«ت طر کے ہ رام تب er ۔ےہکں یز رر1 ےس ارم
 یے سا ںی کک کو ھم مک یہ سکیم ےک سا تی کے پایا ےن کو لا کرک یر آر وا نزن رک امت اکا سرب ارضرو) ساب در 2 سم شبا شی. کے زا e لا رک و ںیہ ت اف رپ دغر وا تر رد ستم اترے یر ہک العا یھئاکم فل صا سا تی روا هستم السا ںی یر کت یا
 رک سم ٤ ا کان وا ان یت ایم کام ںیم ماکر کی ےل سا ہو نام تار رک رکا
 اےک ا ن لن اضا ےھت لو ےہ راک ر تیغ اال رفت
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 تاپ زر

 ےر الم فر کم عر درک ب نانا سکر رضا بهر رفتن ما
 تن ازم ےک سا درد ا سرا یم نصر ثک ت الر تحج انا ر die مت و

 کاور های نم رز تیر کتاب روا تہب 1

 یکے ںیم نظر کروا اج ورکر 2ےہ اک آں درارناب ےہ سرد لرنر یر رر يه

 کیر سارد۱-تسزا لویی راس کر لد تقدم تیم ام کت سم یر رو یر

 رگ اہ وکرم تن یب سا ےہ الم اکے ناممکن نم یک ا تارا ا
 هل نره تبار ناک سی برخ تم تاب برج نیا طف املا س الا

 لو دا عطر ےک ناروا لب کر نگ کت اسوہ هارو | درج رابط اب 7

 اب سرکه سل و ی هدر سیب بلا ۔ںہ ےک ل شر و

 ریز یکن کف ںی کب تاغ ےک سردرگمی وهم یر یر وک
 ت ےس لے

 - لو لاری تی نیر کن اطا ےس کے س ندع اڑ کا بالتا بل ی
 ورم ان کت اسد تری بیتی رژ لر یب بلط کت دادسو تان اکہو
 ماس ےس اناج کرا غرر ورا کوب یدو مع رک و شبرا لغ نہ سر هند

 تارابکو سنو یر 24 ےلر راع اهم ید رکنا ےل بم باور ید رپ بس نا مس

 سا ۔اھل سرکس یر کوب کلا سر بد اک نک کنز ست 70007 ےس اک

 ےک ردا کا اس ںوخشے درک کرد سیل صاع ین رها دم

 ردع یر غ ن ۱ ےک بہر تاب اب ملرد 4 ید روا یدو ر لادن لار س

 ب اکل س یار ی ال س تز هسا سا ےس الس ا ںی اصبت ےک تایر

 لددنب يز یی ہزیاہردا خر یراس یک رکے را کے تساي بلس کت Jer ۔ےرہ یھ

 کنن سرکار جن ارت اکش ا ےس سا۔ یم یاد یے
 ار تر لب اب مار یار ہ اس من ل نور لر بیش لرل اب ا۔ےشر ل

 ںیہ فر رکا ہو ہک ےس ترب یک ت ایما ید وقل شاک ار ساجد دارخ ہال رت سی
 هک بل در ها هنر پس تیم با اک ںی ںڑ کن ا بک س
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 سن ناب لیکن کرک
 - نولحل |رذا ام لط اید اھبح اصاب طرحو ےالا ا خلاف مد ییل نزلا دل دا نسخ ۷ امدرمھد رھٹاغا رھا فرا اھت ے د اشلا اح ادر نا ن ەد متر رج تر ار هم سر نرگس ی تی ال بام هدر ددد کیک کک نیر لوبد وزکں م یوو نالی ترت را لو ببر یکصد اک ےس باز د لاا ےل ید اکی یر ےس و رکن رخ کل ںی اد ےس نعیم نک یم لص ںی ی رام یک ایل ےسرابلفا سا ۔زچ ل رسب یرازگ تر دا یرادافد تدا کل دل جا نر نیم وم بام ےس رک زی ےس یری تک کلر ےل ےک نا فرم ند ےک تما یو ےل ےن ایل لر یک رو کو درمک۔ ل۷
 رم ای رک تراک لام عن ےنناسروا راے یم تری ارز راس ک ناروا ےس درک اوم ےک ا تیره کن سا ی ا ےل ےک نا ردا ہم تی ےس جریر ںی ایک کا ازبک اک ےک رکی کر نا ترک کی ارد ذوب ان ور دا

 متقارام هدر یار طه سر بقعا ےس ت زیکر وار فاو رک ساب الت هل تب وهم قے دن سس هرم ین لار بت نا سا یت یر کنم هستم ںی نبرد کل و لاف ےس تاد کک رم رہ نا کت رخ نم رک توماس تی ها سگی سا میر سر تب یی رب صفت کتا (۷ قرون ہرا
 و بمب ۰. ج مدصا جنتا ار مل



 ما نم رم

 زر یس ےہ فر نون سامان مال هرم ۷ ان هی کسی ناب لب ی

 لس لری کس ناب پا تاقرا اب رکن بعید نفاق کار
 ریل و صته سن اما لا ترع بس کت نس سشنار)ی کک کنز مم ترخأ ہلا ۔ ےس ام ہزار ےس
 یر ف اط با ےل دعب هی نر ر ےل ےل روج یس ا 2 ۶ ےس سم ناف باا

 روا سش یکن دا ںی تاک ن ایا لب ماکت ام کن ککے ہر  بلطمر یک
 + لاک بادی تر بسا یر آں رہ سکسی نالی صاف تر
 یا تإ یررپ کچ ےس یک عم ۔ےہہ ل نم یف کس نیرو عرب نا مرا « نا

 جان تیر هم ان | عملا ان 2ام اف رحمحرینو نسل یه تر
 رم صرینل - لک ۷ں اھل با ترعز ور ےکت مایق نیک هک بس بارد

 “ہت ل اھت نایب ںی یب ن ای با رابح ےس ں ونھ ناو لاصا کے ری تقخالب کن یم ےن
 اں وزا کر تمص بنایا د ص نو ب ترغب ۔ےساد ر اش ںیہ ی ایکو کک لبا
 ۷ زی رانا اهن ےس وتش کر تکی ایکس رک تس بلاط کت اڑ مک وک ا
 “رواں نا لاری ونقل یا کر 7 کس ی مپ ےک ر ادنی تا روا ےہ

 تر کس چون یس لا اں تر لاک رسد
 نفس صابر مای ورک فر یورزایمردالارنعر رس رازگرکش سوز کھا ہرا
 يا رسم یر ےک اذ کر ھتس اد والا کاش ١ تاک

 ےس تیر ون ےک تالامعرد ا ابتا محک« کاب یز کے یہ لاج تیری
 ۔ےس یک او

 کت سرو اتا ترم تاب سم لایت ےک نا ےیہ از" ادن سا نیلم یر کپ وفا رکی ت
 رٹ ہے ات نرخ روا بجہ درک راہب انک ص اعجاب ولا ےہ یاد کا ےک عذر دا بیاد لب

 لز روا بجاد هر سا تست نهی کن تسلوتهآ یز میسر کیه طي رک

 لار مار نجس ت زور ور رش اتم ےس باطخ عی سا نر زن
 : ےیل ئل مضر کن ر ںیم سن اا تاغ باک ا ےن ماجہ ا الم یس رف صبت ےن

 رکے با اج اد خر ا ےس ا ام اد هستش تر نم سا ار لا

 اب[ انررکے تم میلعم بکس گولہ کی عن کی ولخمےس ناروا رده
org 



 مس ۱ ۴ نام الم

 , هدر رم و
 ترس سر ADI SAE ا یک
 N جز ماما لو مع یک اوکں یگ

pilîں٢ ےن ار  : 

 ۔ے یکسر لا الاس رخ نمرازر ےس سر رکے امد ادا یز آکر 7
 الص ام نیز ں ا ع نوکر ےس ںی ےتاب ے قسرا د ایپ را
 س حی رند ےک تمئایق اس Ed زظ ول راغ نر رمد یک اردا

 ۱ - رب رپ اب کن مس
 : رپ ساز

 ر ےگ زاد ۱ اند لرت ۲ تر روا کوکی راک کن خزر ےس اک نا ۱
 ۔ےہ سیزن اوس ےس دری یکن ای
 ےررا ايضا ہار تلات یر ود ےک الا ےس ان دلا مای | رونما ن زل یر بے س را

 ےسایکر وار آں یر اک ہاکن البور
 هب 6

 ںی مِل ۱ رن تا

 روکتی تین 7 لاج ںی ےک اب کیلے یب ےک گول نوک ت ای چپ حطیلا۔۵
 لر از ارج ےن اب ےس ےک ں رو نا ےہ ر کل رک اب ںی ےب ےک زر لام تابیط
 چاک ۷ں ر عاصر وا ں وتحد ں ونی ہے ناتا کن دان فقاو ےن اویا ا سمٹ

 نر کیر پلوو ےک تین ایہ ردا تیرا پ عولعوک ا رنز نانا عب ےس نر ل درت
 د ناپاک پا کیک ملانیا لو هست دیس ن اا ےس

 ی راس لوک رن مک مان السا انا ۔ چم ید قت اد ےس
 دف رنک ےس یم رپ سار کی لاھک ےس توای روا ترا اجر کب اسکے جس ےس ایک مو یکے نب ر تتیروا چم تقرر ںی ےل ہرا ےس تکو لر ماسال بی لززز نالا

 2 اس اش ا لا سوز لن ی رن ید اب لاک پرده رب لطف هد تیز ےہ ایک نت
 اراد ظا ےک اتش ہرا ےک نارکم لک لہر اخس ا م٠ لصارد ند
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 میا نر ا

 ےس نا حرز ان ںیہ تخار اروا ںی دا یو کج رز تاسو ہو ںیم
 دن زر جک چ تاب کت اد ر لصاع نیدار وتر اعم بیر ےک یک کد رکن رپ ار

 ینا دیک ےل ےس اکا ہپ یر کرن ول کے یل ھت اکو الج رر ن اضا ترف یب

 یو ضد بیدلط یل ےس شرف ار رب چاپ زنا توس
 رپ یک اسلا ےن یس اید فر اندر | نا او ييرگلب لیوان اصلا رج
 ررا فیلسوف حر بیم ساب کسر نز حاوی
 یززوتالخ ین اردار یا نیدردا ددرع لر ائ ا تک

 هنر پ ےک سا ہک السر ک اوگے یک کت اب سا نی هر عرض کد کت ازم رپ
 AL ا یف ےک لایخ سس ۱ےس لام ن از ہا ارگ سردار رک فراز رد
 ںیہ ےئاھ اب تاساص او تار همت فقر نت یر شن رد ها

 “نر ےس ں اہ د ال اع کنز رطب وزن هنر ۔ چه یار فک ازم

 ۔ ےس ر ای یکن فنی
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 نص لام
 رش مرا
 ا.

 ۹: مي 9 u مارو 5 و

 رئال او ایام واهر چا 2 اوقلا یر مرحامت !لق

 تک لب لام وڈیو ران ناد یھ دعب یاو
 و ولع می عن و

 بز بمب ی رک

 یو کس یک ار نر کرک لایت

 جو کوس کد
 تا یسا ےس مان ےک کروا ےس یر یا رک

7 ۱ 

 تارک ایم

 دد رع ےک بہر کا سم
 تکرحےس مار ےس ما ۳ فور طا زہر ماو مع اپ ےک فیض کر ےس زس

 [ هد تم امت سرکس ب ےک بار اا یس
کت یر حب ارم عرشی لرب هاچ حس

 نام عرش ےس ور 

 11207 ار هجا ار کالج <ےرجد کس کس اب ےس

۲۰ 



 ل ا دم نر تم

 وے چ دا رے ہی ج
 نیہخاک ع اهم حولا هل کت ہر ی نر ۱ - اد کور ےس ش رزرو

 مشا ى نکالا - یا کت هرم جد یتا رم سرور تر خب
 کال توکل ناز ۔یر لر رب ےس دم ےس ںیم یر ہ آیس ءم اکے اےک
 ری درلت خلاف ےک لر هدر ب هے نم بالا ی ےہ رپ نورد 2«( کلاه

 نزردا هاب گرم حل هک جلفا تار
 عام نیکی هر بو کن تردد ےک
 یے اپ زس ہو اےک ضحر ہر وا اما حلب الرد لحفل نمو هی سم نیم

 ۱ ظفر تسمه سمعک تیر علت سان ےک ران کن نم
 تفاروا جسد ذحک کی زار سراب قرزرپ سر فهم < علا ۔ےہایکم خمار انکی
 و نکے نر بات زت یا هرز اچ شان لر یبلاردا زو ات سع سم
 هر زرد تسر ی دل قورت هد علت پس مت ناف لس
 یی یاب ےس ی راکم یکے مارک تازلا نعمت تو زا ناو رع فر
 د ما مرا قر بہ ےہ تیشہ رد کل درصد فقر ور شر ید
 اک اک یم کر دا واچ س ں ونود نا نح اک وتب اہ نکا اکہ لا ۔ےہ یکن اددع
 - سا

 72 ہدرک ا اف

 اگل ّجزرر,قز را“ تابش اب سدت مارا سنا لا تاج ںی تارا ےک

 ترمز هدرا رغم زیب هک مت لی با ۔ پس شرارت
 دد ۔ ںیہ ترا ا ںراپ ںی ترت هار 1 اکے لاس ےک اک سدا ےل اربن یل صارف ںی اک
 ےہ اے نا ١ نح ناروا u لادر 0 الا رب 7 راز کک ۷ ےرسروا مکے ہا

 هو گستر اس ادرک قوم ا ےس یکم اس کت دود س
 جی رر دے وار ور کر یہ

r^ 



 رس ہرا ناسا

 مربی مح ۶اا رلاوپ لاو دے تام .ےہ بابا اوس تر

 نارا مات زا کت ار لو ۶ a ا رو ها

 لاج ایا بس ے٤ ںیم وہ ںی لو یھب ےس یاد تن کہن ۔ںیہ چبر مارت یہ لخ داس و
 لاگ یدو تار بت زن رو ہد کار معمر تے تام کی یل لیکس دیتا نو ۔ بلای حاج رج

 رفا ےک یارک ا وک ا 7 ہر نسی دا انکم اگل کت فو نیدردا ںیم اکی

 راما شکر کے سز تماس راد ترعردا لاد ناہ کی سوا گے ا عا نا ےس قرعہ ےک

 نا یتالغادب یکوکگے سہ کس نی اکں من: یم قدخ رب یکے هتل ترنم
 ایپل یکے ںی ون جرم کر ناف کی سکس لون
 چيز

 سپاه کیس هر تل مر راب مروا تازلا مر. ی کر تاب نرخ

 لنکس یی ےن ارز ۳۹ 2 ۳ نالے مو اںوراچ ۔ےسہ سم تسرد یھب ںی لاع

 کس هو چ نیر ارب ے ر ابطا ےک ہں م ناک س ی تک الب ہک اف تک ر ںی

 ڈا شحرور ی یکایک کام ناف لم ےس اکی یوم عن بم

 جز نهمین رپ - ےس ایا اب کی زن ۸ کلہ کش
 رج هل تاچ هک ربط از سروش لر
 “7021 ےس الم قوم اکے یل مر دا فر ےس ا ےہ جیک رش چا

 - چ ییہ لاب کر کے سط ےس یس ساوا والسر اب بشیر تلاش یراس ورک

 پرو رب ینا کی ایم ےر یب ر بر ےک ددر رز ےل اس

 تبسم کلوپ س رکن صاروا ںی مع دم سر ا یکم اردا ںی اہ کا لر

 هرم آن طاها سرو وز نا سو کت از
 هی 2 00 وو اوس ےک

 بچ و رے او فان رٹ تیں
 اشک ےن ارد ا ۔ ںیم سز ٤ ترس عیب ماد 7 رد اف مارس مک

 ا اف
 السا ختم راز ےل

 تو چھ ا یو ی



 توضیح اه« سی لنت بستم س زرعت ف ےب هر نو شاخ ۔ ہین ا سر ہا ہ شو یکم ن۔ سب توپ ںی لو کلام یسک یاد تسلیت تارا نو راس کپ ںی پ
 لر طلاب. ےک شاخ کی که اررا نار لت « تطار ءاز بولا رپ ینا فاس فام
 افر تے توابع ست ل رخ بیبر! کن لر هو 7 هر ملس یم امی ےس نادان لعن کار ون ام راک تھ لعن یر ید قع هتل هر افتر یم ںوک یہ ذم نصل نہ کا بو اک باب هکر تله کریس کل ل یر تیپ ست الخ سن اجم کسر نر فسا حس تیر رکے رنات
 هپ یب م رکے شلا ہیبت اب نور اف لکه بس او ےس نور س- هچ رقم حرف ون چکا یی انا یب سا ۔ ےھت بک ےس تر نوک ب زم ےہ نورد ا هتک
 روا ہیالعل اما ےکر سا رکے یاران ناف کارش ےر سد لم یا چیک تارک کرک کیا عرف بشر ایر + ید هک گرم اکے رک ام ےس رک کت پا بردا تم لو fr ر مقل« اس نا

 تان تیبا لی کل و سو سابع نشا تفہیم ماہ دیش
 - تب. سیب نر زن قرکرپسارتت سایز ےہ نان نکیل ےس نک وک ز رج تب در کن آمل ےس سی قام رک ےک مک ناک پن یک اک مر تیر و تم تاب کچپ نی ےس

 72 ۳7و یکی نکا لب تنی شراب ترمه کر
 نواری یر ور - چنان ریدر کس رک پکا سسر ہگےس سا ہک تم تيم باب ارات اک ر ضر دامب کو کہ ا
 ےب تک کے سا بسردا ےہ ک ای ےک تروع کی کلر ں ر تر ادارت کب
 یتیم رکن يا ادر پا گیس ١ ےس ارام که عرب کردا قلاب سر نک رواج ہل اح ہد بج
 ی ۔ ےن کس حشر رفا ۷ رکو لکو ترو ہد نہ اپر کی انہ ترت زس اد اکمل ےک نا
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 -ج 2َف
 ۳ ہر نرل

 یر لب وری ی ناتا بیر چکا ت
 ےک ےیل اف ےب ےک ہر رت ت م ےس ت ررر کی کک کر ہور را یک جرم شراع مدا سیا

 عرض ے مالسا۔ےھت کر مکس ا هتک کس ارے ت رھا ادب هد تم سا

 ۱ ۔ایدرکم ارم کس ا سجے شیر کری سد ترک سا.
 ےک ری فعلا بابک ب“ ےک اوروہ کارواں ےب کرب مر

 ا زم تے ںیم نادیم ےک تے کے ٹو) تقو ام ہکےس توری سس ہر
 لرو تم نم ںرسلہ . 2 تک هدر تو ےب اب داغ کے سیدر ارراا ۔ےتگ

 متی انب یی کن کد عفو لو یو هستن اب تام و 2 ےک نجم ےس

 ۔ ےسایکم امر کے شر ق کفر کتب س نا فنر لا
 هو کلم اش تار تی اکہ کپ یر سدد

 اک اون ج ےس کم اکے ساس ںیم ںرتعس کم ما تذل ےل ا در هد ناتو اب یاری

 ے تواتر سوال هی و ی کر فسروا برشروا کاو ےب کر انصب وہ

 هتک هل روس چک نر« اکر

 مما رر ر شح ولاد شور ایکن وت نزل ١

 ۔ یدو ار چی گے س ںیہ اکپ روا ےس ںہ انکے رر بک کوہ

 ۔ ےہ ارب صاف فط ۔ ےس ںیم ما ےس رپ ھر کایکف طا شر و ںیم تیس
 ریل زرد ہریترپ رب دیکر ھر رکے یتا تار ٹیپ حر اف ےن رر

 ,چسشرا ها
 ینطابو مشالارهاط او ید و

 ۔ور رر یر لل وود هیتر پاور ال اک

 تردد السد لیپ طب اک سا کک یخ ےن لہ ود ےس ہنر

 ا اردا فلک اد مات اہک پس توپ تتت سرت اک ا کر کی کن رب زنا
 ان مور هک کر لانا یم نب ب توب بل اوتو اللم ہد ےک ا ےرسود ۔ےس ان لد

 ےک در ترور لر رہ کب ےس ود کے ری بلطصج ےس لب
 - وب ررور یک سلام

 کرک ایر یم تم ۔ےہ
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 نرم

 لب تکاب کنید چسب کس مس ندا ںی
 نر ار وب هدر سرکار نر نی سند ب۷ تخلل دا ہہم
 نر رک سيم نار لاردا۔ی ںیم برش مال سم
 ۱ ےس گرما یم زم رم گم ور و بارش روا چک تر ۶ ےس اررراھ !ےیر تک ل

 تیز رر ترا لرز یت ےس سا ےہ ینلوو ےس یک کک 1
 ۰ :٠ ےہ ںیم نار ںی

 دار ےرسود اا ےک ےاد ےب ر مد مع انضینی نام

 تے
 ا نل اج ہم بارخ دایز مم رم E يرو تے رم عم ےک یب ں تسلل س

 اس زوم یر ام تسمه خ تراکت وان ںیم نیز یک نر پلس
 ته کتری زاد تسر ربو روا لا ناو یکن وکو ےس ےک سارے کل ع ر ص اہ فل بہ
 رپ نوت رگوزاب تل اکر و ٠م ےدرس[ قسم سج ےہ ہانکود ےک یکم مکی ٹب سی

 ۔ےز Sf نارا ںیم ںی هی ۱ بسی (سیم نخ ریدر یاب ےس کی زرد تسد
 مارا کس چ ے یہود نادراعردا بب مار س ضل نه دوم 0207
 آر وار زارد تس سم نا تے ٢ سکول ہکے ےس لانسر بلاغ بینا سنگر کس سا

 ضرر لو تن هک سنا میم کے ہی بطور اس ےک نادر ین

 ت ن رور مر یل ۔ ںی ماکت اذلا بز بس آر کن کلوب ٹوک ےک روب
 ۔ ےس م شارورع تر غد رب ےس ید یب اں ر اصلا نروح

 ءانامدس ےب لز ملام ھللاب !وکرشت نا س ے چم اپ رز مچ یر تا
 ۷ تطفو لمر ہو ےن لعاب نارا کت اجب نیک ےک ل ورد نام کن اس
 گر قرض ج تراک گ اب بر - سنا رک تیک ترا چرب بیا
 بل سو نا رم سد مت هم را هم رم لش ارا ےہ یم

 ران ین ید ککے سس برش یھب یک کک سا یم تدابعہر رپ تاب سا ےہ ٹل سیال

 کت اب یساریبر قوم کب ۔ ےس ان لب ریش رو سلیم تان سا حی ۔ ےہ
 ۔ے ایکش یم ںیمز اما سر

۷ 



 داحس لا

 مم
 ےے ناحرب ال خ١ اھد ۱ہ حم عدی نم

 زس ےک و ام کک
 ۔ ےہ یب لی کوک سا 7 تنوع کال ارب کوم رسد کیہ

 دے یا تر ا کر ےس سر و
 ریو سا ےن ےن کم فری دا یہ ۔ورک بو کیل مد رر

 دو و کار ووحاه نه

 ۱ ور شب له

 ی نوش سرا رک لرد چک رج
 رب عونموم ےس نو جسم رک لید د کر ےہ نل پاپ رز

 ب حرف ایک ےن نون ےہ یر یا یب تے ٠

 سز ضر دا اھم نب ی در جدال نیل شا نوش نیر

 فلت سنگ یه یار رج سد رج
 نور هخ نیم لر بازکنی دار نر لر
 رپ سا ںی ہند اال مب ںی تیا ےل وو ےس تیب کن کروا ےہ کر عا
 ۱ - گرگ کر لی

 دات ںی تاب ۔ےہ ممی ہد یم لوق ہو ےس کاج مار تی کف
 ز نقل ےہ اما لا ل دالا ن قر تن سم تب گینس ام سن

 تیپ یراسردا تایل اف نیو ۔ ےک بس یه ته و چرت
 وف رم کس تاعرب مپ تاعرب رگ . ےہ سز دال رت چہ ساعار مااک

 کفر کو حل یب ےک یشن ےن سد لعن سرور وتحس کر زنا
 رر دار لکل صا ےس تعرب کک یا تمضروا ۔وہ لز درک پروا وو

 تسمه نت - قم ی رک ی طاوس تار لصر وا ےس
 میرال ےہ ہد رد جس رتا یہ ییا ترص کاج عمر وإ ےہ ب

 یر اج باک یب ےہ اج ہر رکا رک ار دات تار ندا نس تب ےس سا

 ۳ ا هللا هرن جاج نم تا + ےک چیک یک تہہ تاب ی ےس یر اف ےل
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 ۰ را بیس نام

 ندا لک ےہ رہ ےب امید ھم" ص 9 اپ لا طب توام شم مر ا رند تار ما نما کتی رو یه اه اب
 زور پف تاب ارت راس رم تن خم ام لپ لر کم لا یت نایب لخرد ںایمد وچ یرام کم اگر دا لازارد تسر یراس «نامواز یراس
 تم 2 ؛ ید ا اک ےس تفس و نر ےس تامر یرامرکا اود وقت نا ںی
 ۔ ےس ید رکات نکات

 کرتا تریلر دا یا درد یب رب رپ تی سز سیم ناسا حرا هم نا فا
 و ر
 هک سو گرم تمرر اع اب ںیم تار ا 7 رتل یل لوت ںی تب 1
 مات تر لع ل وتردد کش ی یتا هريش ورف . بدر تار نہں یم تیز سا ۔ےسسایکں یم رد ےک ورک ا تے لیا چس نیس هد
 گرو ےس ررر خواب ییا تط کا شدا ےس ارا ترعب ےل شا تب کر سی و سرو سم نگه سه < کد ےس مر نگ موی یک ےس کر ایر کم اک جیک ب کا هاب یر ین پت نیک عرف يا سرچ کس رس ا دا حر زس ساس تارح ند زا دعب ایک اک وف ےل کیس ت ا نم راکت سارا سیا - لک تو کیاردا لو ماکت فرد با ےک یضراخ تک ور لو ل می ددا مت ںی رپ ںی سد تار ںی دس یم طس تلا۱ ماو یدین تلا پسی کھیر ا تم رپ تاب ین ما یسک جدا ںیہ ےیم مار شہ سیم نادار
 یو فار لعل یت طس ادالب ورم بش تن ر تالش - هتس تراک لک اد نار ری ور ےہ مسا کک کی تیمم رپ ا ےرتعر ےس ی ملکی تار لا ارز ها لا کک ر ارگ مان ےک یک ا تل رند تل کی لاند ترک ۳ ا 5
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 ۳ ر ۔ےہ ہہر
 نوکر رک کی سا ۔ےہ ید ال هکر تیر سو طناب
 بب ترا ےس ےہ وک ا رک کہ وک ےہ اش اتے تر مرمر سر دات کج« پلی

 ںیم اد رکے اہ ےس ماس یے کا ز تلی لیدی یاد
 لر رد عرب بی ارگ لنز ےک تیک کن زاروا آو
 لابی ےک رک ۴ روس لر عوض سرچ سلولی اب.
 او ےنز ام تر اکر کےیکر لصیف یم تالا راف ا شرک ام ےض : رد تار رن اے پارت این ورکا برچسب زوم تب رج کل یر تو د کرکٹ ل ت بنر

 ےن از باکس ۶( اےس پر 0 نالہ ےس باک نکا ھر
 ا را کر رر ص در اطر ےک تنس کل رک هک اوم رے رب ےک رکیز
 رو سا شرک سرا 7727 0-71
 لا طعن وکی کس رک صاف سوت تلف لا یر 27
 - چین لیتر

fra 



 نا تام

 مع 99 پردے ےد م5 ےھر جے ےہ جو ےہ ےدسعق ص

 هیاسنورخاتسبال هملجا ءاجاذاو لجا هما
 ع99 رم ور ےس

 و بس

 نومیقتسیالو

 اتر یکی جاز ےہ تہ ہرتم کر یب ےک تم دوا
 هم َ هم مد

 ےہ وک ہر ےک بیک کل چو کا ت دادب ایہ
27 

 تارت ل ایم
 ےل اور یی ام نالطا ۷ںیم ۶ے 1 ه جی یک سا انب ےس ما تعا ہا

 كرد معلم یت یباب ںرم یر تیز تی £2 م کک بالا

 ار نو عبارت ےس تہب ےک ی ےک ر ہری کیدا یبا راپ لر
 “¢ یک رکے رن جرو سما عاد ہو کوک ےک الا( رک

 لک کک وک ےس ےیل تلا مارک بس یہ عج سجی ےک ی سما جوف ما پہ
 هراس رک و تعلن رقم اکر اخ ہدوس که سرچ عقل در ما
 و
 کالج رب تر رد ایا لنز مای تیم
 قاس ۔ ےس یر یکن وتار وا چو یکی د فا لبا ۔ ار ےک تر تم
 "اونو تعاس بم جلفص لرد و تير یخ نل لت فر ںی تن

 ۔ںیہ ت کر کم ا سو تند مان
 تست

۳۳ 



 لا نرل ےب ےس ید ا
 جیک ارف رکے مدرب ہراشا فرط کت ت سا لامي اک رب کر تر لک

 تعجب مک کرد ی یر یی هکتار تب
 yy ررر زھر قو در ھی ےک اب کل ای اج تپ کنز

 تداکل اع ب لا رک ےس یکن اب ارور “ور رس ےس ےااش! سا ںاہی

 ۲ ۱ ورک جیک رکے سیب ردفا ےک

 صابر تست رد ےس ق ااو وس ہر تب ںیم تاور ںی تادا رس ج
 ےس اسے لامعا حرط سا کیش ےہ ایك درک رقم تقو صاف کروا ترم سا کیا ران

 هاب هست صاف بیر مکه سرور دن رقم ما کس تاتو اي

 اکے جیک رکا کن اپ رار کے سب نیواک تط کسر کافی اي

 -۔ ےتاجایکراطتنا کک قو ہدرقم کیا کے ہ یردرض ےہ ےس لیکس کس اردا چپ
 ہت کیک نیب لیہ ات یی ےس چتر امت بوم نردا یر ارپ تلاع گل اما جید ےس لاع ترو“ ا

 یر یک رکے یی ےک لیج انسا ۔ ےگ ل رر پان تر هرم هتل جام 7297 9۷ت

 ۔ےہ را ام ال ص امع کل ابا شاپور ر ردا ےہ صان کر تک تامر چی تم ہرفم

 تہہ ب اکر ماد ارپ ی وک تہہ التم یک رخ ہدرقمم سل ےس تلاع صاخن کیمرہ کے یس اس
 : ۔رہ راز

 تقوا لر تی کتب ج از ےس ترم هرس کت روا

 هر سدعو سبج شا ۔ ےک کی کد باد رواج کت کار ب

 ےہ سیزن ناک التو دت رزم نفس سب سر ےہ یتا وی رت ا نت
 یر کف کن ومد تت کے رم حل ےس و یش صا ےن ایے اکا

 ی ره ومزر برت ے مھلجا ءاچ ےن لصعمروا ےہ ارب ر ھدج رراجارا

 درود ںوہ نفط لب ےک جر کرہ ییا یس تا سیب تام تانک
۳ 



 2 نسلم

 زلزوسسےبذمإرقز متفق چے ےر رے
 کیں تشکر کو اداس رب رو کمان تر یاب مری فر تک ے رس رہ

یم ککے ید ہک نم شو ککے سارے م دس ت ر کج سکے رو پرورش
 

 هام دیک کت فن یگ غرر اک شیر دا ےس رخ کا وزود ۰ طی
 می

 سکه لر چو رس تم يا ر رس یم
 لا چت اکا ا ےس هیر مم ےہ ارل را وصف ۔ ور ین از لک زنم

 ےل ےنرک خا اد نعیم ۔ےہ ںیہ سیر رپ طبل که رم ضحم انک نو

 رم لورد ےب د ر وکر ب لصد ادن ےل ےب لالع کم رکے ہت دیت تط کی اردا

 هک ذکر یک ی ڑی“ رم بج ےس ترب نعم کال امی سام یک را تن

 ان و تل ملع ترا و۱ هچ_ گير زر هدر هدر آکے سا
 IE sg ریپ وک ایا خود ہک ئے سی بلطم۔ ےس حول | نم عرح

 یک ابردا تاح تک ذکر را چادر رپ ہور رپ بش

 سرے أن یک ب ین یر ٹیک ره سر یررپ هد بج سر تر کا یم یل ۳

 : چک اب ےن نوک یک
 7 سی ام یر نابود لا

 زا ifs 7 ا ےک کلا ها کل ها سی ےک ت رها رز ییا

 وفا رپ هو بهر رپ ےس ب اےس فرو ولي ار
Û یا ےک نا باص ا ۔ ےس تلخ ارز ےس سا ام ں و ادواں یت ےس امہ 21

 Û 

 دم کال خر سر چارت آماری ارم رپ مچ از
کب ےس بسا اتر کے کام شوخ لا سهم يا ےس یان درک

 کک 

 "هو ف سر یر رستم مهسا کل سا تنم

س یر 0 بیر تدج روبرو ٦ ےس وہ اما کے اےس کک
 بز ابرز آے رع ا هو بستر | ے

 - غم یر سم تلیل بزم را( ترور ک رم

 ماست تا ےل

 0سس حص
 سس



 مو راک کت رکد کت رہ ب اتے ت رب ےس رب تشعل لکی ن فلک دا چ کرک
 لاتر رک ار ریل ام ےن ا ٹو - سںپ ےک کر لام امت از ےس تہ مے نیرکدر ےس

 ملا یلص ترضخ ےس نفل تکاب سی ترول ا نکے سن رله آر کن آی یخ اس را چ-

 رج هرس مولا و ناردا ید تو بک رب تنگی ف هک طز ہیلع
 عامر لا شراب ۔ےت یر کن ) ےنونم فقط ےک تام وا کت شر تیک وا تست
 روتی ردد ذشاس ی و طب نل ےن اب [ت فو ہو خور ارز نام ےس وپ ا ا جم
 منوتو رخ تون هو اره ےس یم ٹر عن اچ رپ
 نه هتک توس حلم یک یل وقت گسمر ٹیرت ے امور ہددنرصردا کل ورک ت

 ار ناک وچ تردرم ےس سارد | تک ید توف کے ےل ناب ۷ یس ا اسو ر ناو

 ےک امیل کھ یا ےس دور کم

 ی ا نیل گے فرش فقر پام ےس کرم ہیلع سر ار
 رب دو نر کا ۷ م رکی امےک ارگ اے لد ر 72 ر تس اروا ر ازاب اھم زالاد

 و
 یررپ لس باب هی معبد نم حج تفسیر ین فک سا هم
 کک کر ےن یلارکے یہ یم ےس جد سا ےہ یل ںیہ تلج کوا یر زال یک مکے ی لپ
 مت رب نم رو مو هداف م رز قهر رقم تر کیه یی ےک
 ریمیکس رو روا. ا کبیر مم تو لا

 ترگّ کل رخ زروا اک ین لر ناب بار رے ی ردا ضار

 ۔ نیم لاعلل ةع ےل اطر ر امو :EE تال
 رمز اوت دانش تراس کتا س انکا ےس ا رک لا لی راد

 قصر ان سیہ داف ٭لاوز قادر ۔ ےس ےس لددز اد الخ نوں ساک
 e jr as ےک ر بج عسکری هک اپ ےس مو سم

 ها تمام رک ںیم یم تو قر تراس ترم ںاہ لص ارد ۔ ےس ابار نور

 ad دن رک سردرد ےس خد رقم تی صا کیا یب ا 22
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 ما : نار الس

 راگ نم ها ؟ ر لاعب ا ل ںک۔ و ررر ایہ کے سوا زم فذ جبر جسم اپ دون ویب یز: حر کر چی ت یکن نس ےس تر کرن ےس سات ےلھ ےنآ ود ےس چکن ور نیو یز

 ار ور سوق لب لر چرخ رطلوط بیان روز کت رجب سرچ

 نت می 7 ےہہک ات یر ره تراز ف لش ےی گد دعب ےگ روز

 رسوم رب تاک ترم نب ہک کاج لپ یہ اف کم ںیم ست
 کت وم ےترو نہار رد کوہ سین لاک یب ےس لاھو ترومصر سہ دا ےک تزم صا کر
 رک اضو نامی + سم سر مدرس رابرت ترور ات نه تر يا شر
 2 کاپ 1 ےک تل هرم نر 1 بین اپ رار عراع بجلد

 رفا ےک تر ص ات سیار رد سر عرش ار یراف تی کیر یکی لا رب رب
 ۔ ںی ےک رپ لکو ا ناپ تاج ہر ایی کک اب ےس یکی ہرن ب

 رد یر اچ نم ارت لر کد جست افت و تفت م ات ان لس

 طلا تم ۔ کسو ہر پاتی تراک ما ہا یھب ت رر ب ےک
 م میس ترنم فی نوش فلخے لیا

 ز ںتصز ہیک ردا چکر ےس لاد لیپ ۷ کل راشن ییا نر
 ی رز یر لس ھما د کا ےس ت ایک تیم کیا یم انک رم
 اپ ثبت برو یابد سکیم

 مس هک اچ چه زاد لو چرخ لار لک د
 “ےک ماس ۷ی اسو الصار کرب اور دارم رکے یی سا یب ےس اب ؛ ےس مو شل هریک

 لر الصار اشد ناصر کما هاف ےس باز ور سوٹ تل ناک ترن نیر

 کن الر حالصاکے سر تفس یبہ درک رن سیم فہ زر سپس
 کره فسا شم کام رہ ےک اضو ناعمدوا۔ ےس یکاع لکل وت شش
 تا ممه کے وک کک یک کیر دا تقدر اصولا
 * ریدادوفردع ید ہیشالب اٹ هر هنوز هراز کر ان هک لا

 درت ےہ رر رص بجر ہرا ےس الابر ردا یل کا <؟
۷ 



 موا نا تالا
1 

 « نومدمنی ۷ یعاس نوشاتدممهلج | ءاجا) لار سر پاکی مندر سی
 فار تشر دا لد تت رکے ومرت روا نواس لے نر نیکان چکا سازن ر یب ےس
 مکس 9 ون نام هکر رک نت جنر
 ہو ےس بر کمو بابسا رپ یسک نا ےہ تیر ر لشردا لوک ب لط
 داران دیس یر بسا هک تلاوت هاب ٠ےہ بلا ما
 بر ترس تیر رخ ںیم تب ا. ےہ یاد ای کت لاج ےس درک
 ےر ڑی انا ےک لوگ اکب ہں انگ ک ہی ترو رکی ادا چپس یک کر وکر ک ت اب طی

 2 در ما نادرا نب لا نا رد را وارف - سرد این جر ےب ےس ین رر
 مچ ےہ ران ور لاوز ینالفاد یا ا۷ت ما ےس سم ےس

 رپ تکنیک یل اج یک یا یم تززجسلاطم ےک ں وی نا ےس لل جا نزلات یا
 رنجبر رک اب هدر ن کر دا سامر مت ا ت رب کر دعب ےک سال ناما
 رب رک ع خر کلی رک سکس نور دا ددرف ؛ ںی کم
 روم نره سا بل فست ی ام تر چ نا رنک
 و تر رج یه نت یراق سد نبرد کنگ لب
 نم تر صاف بی درد تل ی و را سرما یکتا
 دار ذیدا چ ام یک یخ ا یب ےک سنتی سا روس تو کتان یا
 ۔ سہ ے رہی تنے سا ںوٹودر نیلا

 نیت ا نهرمکعم ید اوما نل بضلااغ
 ۔ ییہ ر دالا یک ں ی درکر کا رکا مے انت اس ےکاد ت رمرآ ب یک
 ےل اج پن نیک ترک همت هاورپ لت الام ےس انک سوری سی روند کب
 ۔ ےک ناجی داب رب ہور دا یکے رن تلمارکل اہ ےک ےس ہچکی دت دا ےل اط ےک نا 2

 لوا ںیم کر کاو کلا تقدر کد فا حرط رکے اپ ینکرد ا یتا
 ۸ برج بید نوری اسکن معتقد دسر ترور
 لا تک دل رپ نیز رس )باکس یر سا سان کل قاضی مت
 3 ۔ےہ ناف

7 ۱ 



 مم کپ ناصر

 ياويل نوش وسر مو

 ربا سرور اکو
 یھت ۸7

 لو f یره

 سر هی عسل مورخ اپ ےس( داد الدا ےس
 ےس یار رک استار ب
 کردا فرخ کے گے یا کے سرک الما ی اردا اکے

 یت کرکت اا ی رام کر تس ںیم ترک

 ںیہ گود یہ ےک شکم ےک اردا ےک
 کنار زودی

 تار اعم
 ےک تے تم ےک تلاسر . یاب ے تلاسر لوس ےہ عیب کش « شرم

aru 
 ها سس 7



 لنگ رفا اک ئل ب لس رم یس خیال نزد ےل لور ۔ ںی ےس
 ۔ںپ ےس لوک د یز رکے یہ یی ت ما ۔ ےرد ام لالا نزن سلب

 یاں یز ق ان ےس ار ن تک ن اک یسک ےس ماہ نیر ںی رت لالا یب
 شوم نیر غیا هرس سرا سارا رد ےن لات سر یه سه رد چالوس رپ عترت نظام
 لر تورش لپ یل ہد رکا نایب چو ہو آں فلم ےک سرا گول ہو روا ےساوپ

 ازم یا روا. جست سی ور دا هد ترکی کدو
 شر هه هدر تیر نسب بسر لر پیدا ارگ
 یو کی اردا پس ماع یھب کس ا نر وا ےن ترذ تام مارک کول ہو کان ار
 2 یر ی عالم ثریمر وت ۔ وہ ایک ےس ےک نیک ا رب رکن لبس عرش رب ج

 ین رکے یب ےہ لون یم ںوڈود ناوج قرذ روش تہدایز ۔ ںیہ سافت
 نجس هد یر را رپ غرب چه لوس ھو رکے سرے لو
 ۱ ربع رپ غیبت هو ان تاب ید
 ضیا بل باس شرم ی تب تای
 یوا را ۔ لاب ےک ں ار مال نع ےس زیاد ارپ مد تبار ت ا یک ب
 ب ردا ۲٢ ۸٤ ۔اوّا تیا حل لک نون” تیک زیر اگر روا

 تم ی سابا رب ی نم ےک زکر دالیلو ردا ناپ ےک کر کی لا انی

 زنم بلک ور تنم تسمه سا« نو زودی رھے س تا
 بر سکته سرت ہپ سرا ميدان ل
 تی رد لو نیش کابل با هد هاو« تر
 کف درد اطا ںیم تبرر دا ںیہ ےس تکاب نعم ےک تر کے ہیر جو یکے نک
 مگنآرقردد ںیم ےک نانا ضم ےک تب (ر/ ےس رایروا ےس رپ تعا کا

 - نه نانی زا تانک

 اا ل رم ی
der 



 تا نا وم
 ال سس

 تسر عی ےک 1 دالوا

اض ےل ےہ الدار وا ناز لمس اکر شر سی شیپ ا ےن اس 7
 ری

 رل ےس ںیہ اکہ رت ادد انا رک سیتی ساو تا! ہى ںیم داشر) ۔ ےس تام

 ےس سر براک س اہے یہکی سور یک سار سارے روم ام رس سا ود تح رپ ہرزہ

 تماما ان انا رب نرم برد یه و لمس سرو ےک ب

 کسی وکہ ب ل اید س ب ےک ےک عا انا س هر! ۷ حد ےس فرط کسا

 واک ترار سا رو نه هر سو بد کسبه و مل
 ۔ پرا وس ےک فی یک هست وب مرتب

 یب ےس اپ تان تا عقب وا یک ضد توا نکی یک مری رت
 ہم مکی کرا ۳ رک 7 ا فاعلا تدرب ؟ ےب بلا ملا اعم ال

 ۔۵ عرکر ص ۱ عر ط۲« عور ف ملا
 راد نی هو نیر م دد لوا بب صدق بال کلب

 نسل چک لیوان نود که رپ
 لانے وری وتس ا یک ہوکہ ےسہ ای ںیم دوم کم کر تاک وتت زرت تو ےس

 الامر یا ںیم عقد سا ےس یت رضحص ےس یتا آپ ںیم حر ای کوب س
 ها وب کم اطن یمالساردا قو رضی مالا ریپ نجم سم تہ لع تاااوس ہو ےس نئ س ہم

 ا ےہ نان ما دوم ان هستم نار یم انس رک اش نو

 بریک انس هرس یاب تدریج ]لر و س لوتس مو با

 هم مری ی یت ہد ای سد وو یدل کیہ زید اک س۔ ےس یکم ںیم سس وخ ہر ا

 ےہ جان یا افسر یف یردا یسکہوالع ےس سر ا ےہ یفاک نی نر کس سا ےل ےس فہر کس
 لاله قم کت یک لر رک سا اس ےک صانع ےرود ےک تان سا

 2 هک تن بار بت اراوس ی را ےس تر ےک مس ا یی کل لک اب ےہ قلت کی رب

 - بس روتر

 سسر 1 07
 ہوم ہیرو ٹچ ہر ےک ہہ ہر کج ٩



 مه ناس ام

 یر یک کاکخ برد فوجی سکے ےک س ا اک یرکن الصا ےاردا اک ےس یار کرکے ھق

 جورا لام رک الوا ىراس کتی اياها وا ی ای با 72 ےک لکه ایل سرچ نب ۔ےہ

 اک نعرکنِ ای امان ًابیی اھم اوطبح ١ان سرب می لعمےس ناب س تورو کا سیم ام اوہ سی

 کرزن ےریم۔ےہ تیاععیکس سا وی 2 Ey ¢ ےل زر باطخ# بارز نام مہ هوا

 نا اد مد ب جر کے اظررغ خیس و بیت ا چپس الپ نرم ب ےھپ جرم دد
 اما کنم رز کر راس ےک ؤو یدازآرگئل ا لاگ ےس تن نکس لصر

 سر ہکاکم مولعم ب سام ےس رپ تب در اصل یر ریس رگ ورکر پرو طی طباع
 را نا عی تال الم ۶ ه کنار سد تا ا یارک( ارالدا اردا ف نار

 رایزرز ندر باطخ ےس اہل ھکیلع انان دق مآب ای اعم رعب ےک سرک ت
 متد تل الکل تای چاپ نایب لس تاپ بنا گن کد

 هل مر پک ی م اعط و ی اب یتش نسم کر عب ےکنناھب ےس تن کے ایک ب الخ م م
 ےک اسو تح لر مرا نزن اچ ی رکف ےروا ی شرکت تر یدارذ بدت کم اعط

 اتو کرکے ابار دای لصر تس اپا ےس نایک تارک امی تک اد عنو کر کم لاک نر عتطم ےس نامام
 کو یے یکم یک ور رایتسرپ ےس بز ورد ےک لل ہت ر ي کس رک رم یک ےب

 اد ورک ایا مارا ت ووو صاغ ۔ چب ےس ناورعو ما « لا - شر مدرک ےس ثار

 رر کدر چو دز و اتس ےس نا ںی کد رک اع عقب کا دوو ودمر و رکنے وف یک

 تفو یاران س ۱ ےس یکی هم تل رس رگ نر هدر تم مم

 تب صا یس اب ےیل تسنج یک نم کوہ تایآی الخ وج ا ودجر نہا ی کب
 ۔و دم رد ا ریپ یک ا لر لن غار کی دون نیک ی اار دارت یدو بیت له رک ص ,

 اھت یر چ خو نتا تقابل کیا تار
 ےک سر کت زم 4 ے تا سا کوک سر رس یک کوس ےن مل او سم اردا کز ای را جج نیر

 بلاطو کر کپ سا ےل ےکن اہ ےتجاب انومگه زاورد لرد اجا ےل ےک کت مات ت ال

 هل ںیم کرم

 السا ستار ا هل
(a 



 7 یے نی

 مس نر نم

 ید مي ر اموالو کل واب نم یم یب Wr ام اعر ساپ مرا ےس تا ا

 ےن لمم ےس ر بک | - او هریک( سوپ ل ا 2ل رسد ترس لوتر تشب یاں زر ۱

 هل اسم م لح امہ اچ کوہ ےس نت ےہ مدعی یا درخت لک جلو هستم

 ال رصد هو بتن ار هستن سن دم سس
 سا سرور کہ لال رر کب اج لس یادو ا آم ل کب اسا یل کاما یب یک کب ا
 تشبا روا بیات اہے تعب پس و کس ےس ادب ہد ین اٹ ںیم ںی ایر رک رک سکس

 رے ون کس ار دا مو لا تریلر يک سلب بلا رک هو روا کس

 در ما تشبیه تیپ کت گر رز کت نمی دار تی ہیلع ا لص
 ےس سا ۔ےہ راسا فرط کت صب گاتا یا ںی سا تجہخ) ۃماریخدتنکت اک رت

 یب کیو لرب تر کت ماین ا تب لرد علت جک اراپ
 نان هرز ا تن هی - قو تر طکن ری رمدد اتش کت عین ا
 ریه آں رہ یل/ شب 0 كك تدا ويلا 00

 بار ےک رگ تا تیار چن سکون یر کل وم مالک نن یس ںیہ کرک قی
 7 ےن رر پ اب یس اروا ںاہلر تو کت یار ی یسک کے یه لو هات یک

 لزن رام نکی د یکی کال ناملار (اوچ لز ان ےل ےس مع یر تلف نم لر ام

 فما راکم ترک ن رو سو یرردا۔ ال ں ینہ کک اشر ںیم رگ وب تی نص
 < رز رد لت تامل رو نر یکن رب انکو نا 8 ام ہو یی ا ن کل نرس

 ور اےک رب نمد قرص روا - چسب لصامر یکے اور کورس ےک نر تی یب
 ام رنک آب هیدن رک روا نکی د تاشو سازز ت ساک
 : اؤ ردا ل رد هل دل 7< تفام حر وا ار 4

 ءنوظخاح ےفاناو یکولاانلزن یخ انا
 - لب نون ےس س f ربشالب روا ےس ار اکے الا یب ےہ م

 اح یس بے کرت کی سر هک لو رس دف رک انا
 کما کتب کر ےن ۶ق رود اب سا نیل ےس یی تردزم 7 یر عی ےک الساروا

٦ 



 عمو ترک یر اکر اله چه تم ےہ آر سم سرد ےک رت تک ترا
 کر نکے کور کند تا
 تا قرار سرکار ما کار رد ار 7

 تایل مقرر کر ی اسم وت ا کت

 ہے آں ا اکے حی ر ار الس ات تای رب کیک 9 بے تیا کا
 بارک اب که ی ونیز اه ای بافت تیرگی 4م
 شف اک ا بجت آپ تقدو سا بلاقنیکک امداد ارکے مکتب اخ اف هچ ایک
 را لیلی تي حر را ملاع ہو یارو ام رپ ن یب یم تیس ا انا
 2 LF لرد راب مرگ مس لا هست ا ترب پتا

 انا دیش ۔یی تک رھ تپ یب کک کرب چ قا
 یبا ل رسا نک جک تیتلرص» تیر هی کل تک

 تی فو تزيين لار تکاب مرداد تن
 تارا تایر بسيج تاک ا ترب ۔ چہ لید کت اب یت ترب

 تروزع یل شت لدتا س بسے باج ادن یکے کمرہ یک خب یک تقر یسک ا
 یل سب صنم سا ےہ ایپ ےک ہو ۔ چہ ےس افطار دا ابتو تضح یک ادت تلا تساوی ردا
 رص ےک ت زز وکو یاب تانا تاپار ب قرب ےس بب تالال ا ترب ا چست ب
 لر ت کھ ولار ازا کوایک ندوخ ناز ناوم یس نیوشا

 تر نرم یخ دعب ےس سا ےسانزپ ںیم تر ازد لات یا اپ
 کرلو الص قارب هست یو نابنط «داضوم نیر بہی یب .هچبس كو ۱

 هراز بسے ےک ی رد رن ایر ۔ ےگ ہمارا کس تیپ ور - هر

 تدریجی انس ترسم لاس ب ےس س اش الب دار ناز لوزا
 اپ تس کل اھت ہلا ںی تلال رود کا اینکر بے یر ت ب رک اک تیم

۷۳۰ 



 تمام ٠ هم ف

 ٤ ب ناال
 ےل ل

 ۱ لت خرم ۷ تتفار لا « باتو بس رس اکہ بله نت قان۔ےہاض امتی ا
 تام تخم کرک لذا ب نعت قاکا دخیکت نیر یادخ ےہ امہ اف ل وع اماکت زم نه خر

 روا تر هخ سرو تره تارا سا یک شو دا 7-02 کیک بج رے 7 7

 فل رکز ور ا/تباپ ت) کلا ے ت)هزںریپابإ ت طض

 نور ما ےک خاک کت رج ۔ںم ےک ہم ا ی ےس تو

 2 تبا ےس تالار کے ہر اعم ۷تال تاچ رو ےل ی دود ہرا ام ےس

 ےک تما سا کی تے سک Sd هراز تلر را - نو هدایز تب 77 ا تالال رک

 . ےس نر ھم ام ک نر برف کیا ات خا سا کش تالا

 :ںم ترک قت اور یکے سنا ترت شل ایفا نشیمن
 قم ادر کد رپ السلع یو ہے لات تره اف راسو لع یلص تص ۱ ١

 ای ہک کس شمع ولاد لب خر زود هتل سیم اگے أس ٹا ے یم ےس کراھ) اکرام ا ضحت

 اد نی ںیہ ع رک ب قولحم نا ھم ہدای کن کس لہو ی۔اوہداشرا ؟ںہب نکل
 یکی درک طب تاب يرو اان ب کر شرع اس اس هان مانکن ےن سیم یب لم ےس

 اکے کرس لخردز ںیم تنر و ایر کں لوپپ لاد ت ںی تح ت گن ادا ہو کب جک
 کام تورم تا ہو کارد اشرا « گرد تاصوا ےکےت سا ےہ مس رم

 لار نص کے رتا قس رب رب لر کت رپ ین کت رکن یر
 یری لو لاو ےہ وعر اٰضکا ےل یلاو ےضرن ا کرک یا ۔یگ سرا و درب نخ

 “لو قل اس اڑی فخ اکو ۔یگوہ تن ٹںورد ںیم یر کت اردادداہہ رم
 تز ا ےک ر را ےل کمو ےک السلا راک ی یو ۔ ایں ود تیر تدامش کرو اگ
 کے زرد اپا اکل عو کوب ےس ی نا دورت نا دارا ۔ےشانب یب ک
 ےنار مت ملا ۔ےک نیر عب ےس اہ کہو رب طی سنا فرار داش را ها سیب تم

 لور کمک خاس ےس نا ںی ار اد

 : ےس یب لتا یار تسرد ادار ای ل ایط ر رار ولا دنګ

 < اهلکر اش ۱ نوکن مالا هذه تداک

 ےک برق ےک ےے روٹ 1 تالار تن سن کر تم
 سس ی +9 ا ا ا ا وا

۷۳ 



 نم تل
 می

 سوپ
 ارس ی فیل وا تیک « تمر نس زون راجا ءرگکاللا عم ترم ت زب
 تلاش بب یب لاو یب تالد بصام کک تما سا بس ای ارت اضل
 یا ترورع بستر دا تک م دس جر رار شیر راغب ت کاج و بی ہا یال کر
 تل زیبا کروا بس نا - یر ريال کت ارم اس ےس ی دارت یر تب و ۳
 لوتم ی ےہ ی اب لام انوکا حب ےک سا بارک هرس لب پا /۔ ےسایل اف نر شوم
 ۔ ےس ترورضعیکت رن لہ ےس س کروا ےس سی تا نم

 و تکا و زھر لت ډال ے سرر A ےس مروا هلم کا ترب لامر

 لکم اک تی سرکش ںیم یل سا ےن گو چک یر لصاح تاب
 ۔ ےہ فیرقس رم ںیم نر یا ےہ

 با ار ارام کت رم
 هد کرد هرکس لر مهار هک تایر کر دا ٩

 نیک سه رگ نو سرد ارت دریل - کرج خود رشید

 هتسر بلطم هد 2 است لاو هو تہ ٹل لا رد ا٥ا

 فنر سر گر و کئ ا کول کلر گے نانسی لا تابلو هاب 1

 ر اول ٣ن رک ںاہب نیک حل رج کر ارزو 77 لب ول هروس- ۔ےک یر یم جود هر ےن

 گز ی هک هم همون هست هرس ےس ایاز اسکا

 فو رو بید دا ےل کب لگن رص ےس اھف ےسردقرکےی سا رک ےل

 هک نرم گی اره نما سرا رو یکم اک اھت عدد ےک ا١د ےب

 زن زر کل تبع ۔ںیہ ےس کب رو حس تاب رک رک ی بیک سر
 روا الد نر فعل ۷ت ار۔ ں٦ بے سرم سرا ی ترک کام

 رر دا ۔ںہ دوم سم ے_روکرپ ےس سنفناو ق قاددان اس و نیر ج ےہ ارج لاو ے ےس ےس

 هتل تان o ےب باروز نر زات ےک اروا د صرت سا« تند تردد ل رف

 ےک ج < اے ےب یے ر ےک

۹ 
 مس نر یس تس اراو ےک

 ۳۹) يخ ا ا ج یم اک



 مش نو لام

 نوع نه چی بم سهل و نر نستعلیق

 تلکس لیورپ تسلیت زر بل سب شب
 لر تسمه لید تیر تسنیم لب
 ۱ ےہ چکر تب

 AN لمد ج نج مم تادلع یک لاکت اغمعیکس ا رد دو ےکارخ لا تا

 تنی مک ےراد راھ ماتی اک اعاد مارا سر ارد ی ل را کرد

 کور ںی رواد ےک کپ ناک سہ ینا کد وکو ےس اص ناف کب تلا تاک طی اے ر اف
رو کل اروا من کی هم کور سیم یل تالان ر سم ترک ید زین اردا ےہ ا

 ک

 ۔ ترک من متر کہ چک کی سپ ھارام واکق شے
 کا ںیم یر گن اینک طب تل کنار نلارداارفرداہرب 6 اع ا

 اان لرد ےک ت ااو تاالع صرخ ار کردو قلعمے نل ےس ےرینب صان یک یت طال

 کب تیار مروا تس کن غلاخم ںیم تعااش روا ترصن یک لا نیو ںیم ترکرو عیب ےس رک

 هلو هر روت ات وفا بیزو بیک ں د لوم ےن وترد نایا زمرک
 رو و 7٤
aulددا کر را ی اعورروا یا یر درا روا راس 7 ہد ت کل رہا  

 تون تار تامين تیک زر رم رز خدا هدر تکی را
 واٹ با۔ ےس اتردا حودخر اشرا تام رم کرت ترک تاسلا ت1

 دارنا یا - لپ ںاناش یب کت رب تازو را امور یب ےس ں واش تت

 ۔ ںی ما کرد ےس ںونھنای راز رک ربوہ یے ں اگل نم اطزدا لم نرم
 اے بس سیب نا ےس الم تو نا کسر سک یخ ید یف

 ہر ا سرا ےس کرب ناب پا تکو ریل ا یار روفر وخ ےک ناف هم
 : چسداترا- تار را

 یگ تباع تارو ر ف اے لترا رر ے سل رم 7

 < لس لر چند تب تل کیک کن لک
 هود ہدارز یس راوتل ددری ےک ن و ےت ماا لوا رل

 ۰ ست عج سس ا
R.T 



 نرالا
 مما

 3ير ویا نگری نکو لع یر فا نیول طا نمف
 ر اجور یت بوم نوا
 لک لام نوع رک ایاز روش

 لات نیک اندھی اتارا اوا
 ین ون یک نوع نکند
 انبار ار حا تم
 ای و ترن تلا ایج
 جین تفج لار نقض

 رک لک نم رک نایک ورا
 هه نوبت با

 ےس سرو اے ام اس ازکم ارج 72 07 مل ےس نا رب

 2 ےہ ۳ هم

 بار بن یا لر نگر
 نیز



 ےک و

 ےس اپ بجے ابات قو ہد بج کت اگے رح نر ےس

 سس ها هه رک حد یک ا دانی

 رکن لول ایک وجے سی اھم زا ےگ رک ف ارد ےس نا ہو

 “رکے کدو ھم ییکں یم باوجود ےت ترا وس اف رت
۳ 

 ۔ےت اک عت اوا یف ھو کے ےک ںید یہ اوکف ولخ تیر ورا هک

 و نطفه سعد سم راک سل

 ور سپ ےل و کوہ لاو ںی مک بب ورکر ب ےک سا

 کچ ا بسبب کما تپ لغد او رک رپ رگ

0 0 
 هی« باز دار گاز نا کر ی بلب اک

4 7 
 ام رو ےہ سام ہنس ںیم کیلا باز یر داب س ډم

 ۰ ۳7 صبر ۳7

 ساچ# باروب کسی روا لصر ا کک کرکے سود هورگ

 هر ن ”



 مته ن

 زن ںی ےنر ےک لاک یا بسا پس ںی تیغ کرم
 پہ ا

 تام
 اے کے ن ود ن - ۔ںیم ےنا چپ بس ےک روا ےئو ساز هل نود نم

 لو فکر بوم نیم سر درز سر 74
 نر نیس هما ان پس عات ا ناک ےس تلای رک

 درخت نا ۰ ۔ےتک ہت ید اوکن ا اک کیپ ست رد تک ےس قران

 ےس یش نی 2 | بک تیام ارباع ےس نا ےس ںوریرصت یک اف ناب لا کن ا

 رر ال مو لا انوب میل الارھدبخام ردا ہللادنع اتءادتش ردلوضح

 رکے نیب نر ین ترت- لس ضمن نم ید تای با

 ےٹرا۔ رکن رو سرد ترم کیر تھ ےن رم کک كر

 ۱ نص زر ںیہ کارکرد تع ےس ود ملاپ اوم اد دد نئدحورو

 ےس نال ےک ارم ےس ۔ ی سیب ود ہی فر ےک کر ں ؤو کک ں رپ

 ل رش حر ینا ۔ںیھت ئے رکود ےو ےک ں ددرم رکے رب بل حس بلطم

 ۳ بس نم هه شد نفل مضر ید تک

 یا ےل ضر دا لال - ےک کو هه ت ترم و ےس ہد ءاولص

 ؛ ار اض فل ب لادن پت شرف نیر رم - ےہ باغ کب عجب ہغیصا
 ےک 7 1 کک ےس ا الرا نبل ای ءال ا لنص ازم بوم دا ارگ

 هک لار لع تس را ےیسر اترا کہ متل ا ےس یس اروا ز7ب ںیہ بم سا

 لی تنی را[ شا کیم لال قل ا کیر

 - لب برم
RR 



۳ 
 ۔7َّں

 نر توس
7 

 نارکے کسب لات تش فح ۔ ںی ےس بقا ۱ چو اور, گور <تحض

 هضم جو ضرب چین از هود دا یاں ی

اتم ںیہددعر روش افہبرو ا ۔ںہ ےک بیکری کں ورد دا
 یس سکس ےہ 

 روا رع هدر تفرط لر رع ی فاضا سا برا شرک شے سا وس ےہ ہد

لہ الراب ب روا ۔ کرد ادا یہ
/ اد ماد یہ طع ر اکے 

 7 7 رس . بلطما

 ي باطن عش عو ریپ رر ددرس ید شرکای
 و ےل رک

 و رے

 ےس عا 22 برد یگ

 ؛ حر نکے رد بل نور ےس از شکر شوم هک نخ تان
 < تن ا ردا ےک گے ےس ےس د بر ےکےر اکرم روا یخ اس« ورمی روا رز

 رر ەو 7 یی تر لغارس نزور نالے ےک شپ دزی ددا نايم الس : سنتر

 گرام چو یراق بنر مه سنین نی روس ارگ ک
 ۔ ےہ ر تیا اہ ںیم سا موز تماشو مترا ےس ںیم یوم

 یں اد ےر یل ر1 لزب ید خنک ےس رابطا ےس ترطن ینا یب ںوفود یر ارپ یل سارد

 کر لب تتلو بن و دو ترقه تر ںیہ ور کک تاز کک
 کافر چسب کپی هرز کب اک عر وپ تارورر تار رک

 ال رکب بر ہرامشا فری کت نبی! سم تا ایکن ا ۔ ےل ر انضر لکی کل کج ور نا

 هر ا یک رگ یس ور ددروا ھچ وہ دزد سرب لم یم رب
 ۔ ےب نایب ںیم تر اشرا ی ا لونا یر ۔ ےس دعت اک

 “ناروا ہرا اک ای ےک سا چک مس سنج
 لکی مردم یک کد ےس سز شب ےک سرکل لپ سرب ےس سارہ ےہ رہ اک لٴع

 ناروا سمانا سپ سارت اد چادر لار رگ مال سرد تک
 لرک اکے ےس نالے سار ۳و لکل کیپ س ارج ےس کم کل ھم ےک رک

۴ 



 نام لام

 تاک

وا سرت عن ي یم یب
 ن

E I3 

 رپ ILL چو تر 2 7 7 ےس میر
 0 یکے نر ہد رب کل رد

 زم یرسددددا یکم کا پک رہ بو

e ۸۰۸۲ ۱ 1 ا ل  
۰ 

 تر و
یس رک . زيرا

 تم یر 

 e نا
 ایک دی ولاد ےن کے یش سی و سٹت۳س 0

 ما نا یس ا ےل رق تپ 22 ےہ ایک نب

بش تیس ےس 7 کش
 رکے هدر اف )تا

 اہ رو عا ےس تارا یی ور
 ت رس ر

 انی و لان رک جر 7 ل E at ےک ایک

 ردا ے نازک اتل تے کلا
 nl م

°“ 
 0 و

 2 رک رپ ید
 ےک ۲ 7

 س ا 2

 HE و کل هویت نر ا

سا 9
 e ارے اد ےس ور 

 مو ےس ی
 وضع نی کش

 وب ازش
 تر چپ

ںیم ند یہ کر اک تلی ۔ےہ اد محی 1
 تیا هیلی ا چسب کریک فا 

افر ما ےک نیو ء2 تاعرب ماغ ہد ںیم لول
 7 ظن نا ند ۷ن روا امی ک

 مالسالا کت دوا ا ےل

 ا
ک چہ سج

 کہو اپ ی



 ما نرالا
 ا

 ےس

 گز رنک تر تاسف سرو تارا ما ہو ی تایپ بزکد ےہ

 ۔ ںیہ لخاد ںی اج تا ںی ےس ھم

 ہم اک ں وی نیر سم و باک
 اسیر ویو زر ور گم انس ۔ اگر ابا ےس سیم بار کی نا“ 9

 ا ہو یب ےک مر دا تد ےک چ کھ کب ہو چسب ےہ ور لاترد تز
 ازا یل ےس اپ الرز یورک آب اح ںیم کا نر ےس ب اک نص رم "رو ےس اھ اک سز

 نر ب ت ایل یر خا اڑ سا لس پی رام ےک با 7 ر7 کیو رمی ا ےس رمتراح

 7 ےہ ام رب

 ہر لت کلا یو ےس سرکس تسر اچ ماا تر ے کرام ےس ب اخلم تر 1

 لگن لیلا باک 0 تبیان سا لب ترک یج ہربں جم سو نک

 وفا یدک و - گو ار رزم ےس هر چک هرجا و یخ ےس
 سرم ےل و رب کر سبک سی باطری لا بلک

 وج کت

 و رخ نبی ا ناف ےک و نیل ےئل ےہ کرس سی سز ےس کب س سیم ید اقم

 ما نشه کج جت رک یو الد قر ےہ یک: تواتر ترامس ےن یک و یخ
 م هراز بلط را تل کک ےس نک نل ارد دام باک حر ےس بکا

 )بي ی یر بر اس گرگ مضر تار
 و

 نوک و کتا مکرر نرل و

 هاش .چ اهر تمس 7 رک بنک رےہ ا لا ےک 0

 م تک بز گ نک ےس نوک سپ بلس ےس تورطوا یکن ایم کرداری
 ےک ےک روم باکس تو سار تب اک اف ات سا بک! سرا

 ددا ےک ںی

 ۔ ےک کامرس ھم تاکہ ب ےس تی رد رس فلا یب ےس یکن

 ےس ہک تاراف ١ ےل
 سس



 7 نار سلام
 هز 0

 سیر اسب
 سه سن قرون برکات دهد بک کک 2 7
 ترس صادر برجام بار ات حب ترس ناود گرا
 زہ ررکے ید یو والخ ا دوخوددد اے تسوق کد ےک ںیم با ےل
 رم ےہ ےس ےس لاس ےہ ےن عب در کن ا يک تاب هشت ی کز اک

 یت یز ماکے شم برج ی ناب ته مرد ناس سار کس تیک نم
 ےب ںیم کر کے یہ 77 تو س ا ںی ںی ےس تی رر 4

 نار تعبیر جا- هک نمک ےک سا وج ےس یک ناتو رو گل وب یکم ۱

 اب. ککے ید عن ایکت مانو رخ ات فذ رب نیل ۔ ےس سیر ںیہ
 یا ۔ ےس کرام ےس گوزل هو رکے سارا دراو رک م عار نصب ق! وما ق اولخد)

 د وتت رو سوپ تل روا تمامی تسمه چین فام ےک ہت
 لم اکر در دوس تا سا نفس کلوب

 ادرک اف دا یه ی اغ رخ رور اف نقد ےس تم یم دز لاک بلل
 سم ںو اف ےک سو فرش وي را لرز ارفع عم ےک نانی سا تگ
 رغ نوا ںیہ ےسم انب ےناپ ےس لحد مم ےس جنر یب ہد تی ۔ ںیم یم ھد
 ےک کت ایا ہدف شپ اکر یف وج سٹ ہد ےرسودردا ےک کف صا توڑ رپ

 ےس ےس ورن صب ےہ ےس ترم ہہ کپ تو یا ہیرا ےس یر کے ات ےل ےس آر صا ںی
 ےک مر دعب ےک سرم کا ےس میلی ترک سل شیدا ےک ا
 کلا نرو نادت سا ےک بہ کٰل اوس ںیم ےشاب ےک ت لاسر درہ ےس ں ورم ہوردا ںی ےس

 تو ےک ترم ندد نود نم نوعدن” رتشکام نب لاوس ےک اط ے وہ ےن کا

 کج بسر ترابی حوران ا وول صا ںیہ ےن کوچ ت رابح کل و نیر سی
 عمه نوین یا اکر نات ےل رت لاوس ی جک ںی ےن اہک برک سم نکہ ےب

 5 ۰ ا

 )ا ےک را =
 سس



 4 کک
 رک یی سا هجا احس س ں وب ہٹ اب ےس ےک واک اک وت تب ےک گر

 کرا نیا ار حس تستی لوس بردارد جالب
 ZL کے تلف فشن رشد ےصاہ ںیہ ںاہکن ومعز جت ھ] ناک
 ےن ایب عفدروا تابعاح ےس اضمت یم یکدنر یک نوک ھم ل اہک ر ہو ہک تس رب باطم و ںی
 و نامام۔اضلے نبر دا ےک ےہ ل ر 77 ےس ساب ےسرود روز ےس

 را گلد باوهد ناب تا هو کد رک کالب رک اےس تسر کں سارو

 فر سن قرن سي نام ین نو تی
 7 یں ی ےن ناب باد تراب کز ل ستار ١ ےل هو ردا سجل یک

 لا هتک رد سر ےس ےترکت داعی کا یارب او رک ہم ےہ
 ِ کر پد ترد رک ارآی یز مبادعےرزآ ۱

 زاورپ سج بب سٹیممی نک
 یل. چہ سند نج چپ سرک یم سنا ںیم ہی رام اکے ایذا ۔ ۳
 ۱ هر لا رک نکس

 ابا شرف يه سا ےک نج اکے تے ماس ےک سول نا ےہ ابر ا ایک اب ما ہد
 اا ر تاویل ےہ یک ر کے س ںیہ لوکس ا یس امت ا لع اف ۰ ےس تقم
 لپ ایر ما ۔ سم ےک آف رظود اہ : ےس اف کل انت ےس روا یز ےس کرک

 اروا تانج رد تماس ےس رز نا دا اف ےک رہ کرا ن رکی کا ےس ایک س داب ہی تر
 1 نرم ند زرد ےس ر انکا یت ۔ ےھت فلا ےر ادرکرو 72 ےس ےس دم تب ےس سیم

 دز یک یاس تشک سه بلل ۔اگڑب زد الٹ اس یکے داد زم ام
 فا ےس یب نیہ ند رکے اکے یس سس لم کون اک زہ ےس نیر یک نیم ےہ

 < رگ رس ا سب ےن ٹک کنند ںیہ واں ٰزاش ہو ےہاربزام اک الف
 ۔ےھ هکر

 مس جن اف اھل
 هھہہ 39 777877777288277

^ ۰ 



 تم
 مم

 ےںلاہ تم کد یک نوو عمار

 نرس کت نر دره چک ب نرود بدرب >

 لر عترت گرگ نکرد کک شد ٠کور ایکو لی ددر لپ اب یم تبیم
 رگ ویا ناتا اور ردا ب ےب ںی اس ھی مر تن یادو کلی کے
 2ٰ ورد ےگ نب ےھکنا ںی 2 ےج ےک زم

 رپ ےرسدد کا ع وبطمد عم فی کے نما تشل صا بکن ر ےک تس ات کہ س بلطم
 هاب عرب نایب تب بس کت قو سا اع ترد یی روا گیت
 7-7 لل اد ردا کرب لف دپ زود تم 24 یک بہی ٹچ گم گلم
 هلن کرک هاش او ید ۳2 یکے اس رب ےسررکدرگ ےس تر نون اور یک
 ۱ : ےہ ترا سرسره نزز

 ۔انمہ وکیمدہ نعلد ینممبل رکتمدپ شک هم ایفل ۱۳۵
 هو تار ےررر کار اروا تراز رکے در تر 2 ےک ٹا
 ےکت وحعد لک برکے پس اب روکں وبافم رم سر ہیلع نر ی اد غتں امہ ےس ےس سا

 سرد ایل ےک مست ا زور ںک اہک بار الاب رکا ےگ یارک د بارہ ےس ٹرک یک ا ہد ارت ماو د ںی رب تر هو ہک شنای رکن وتس ریٹ یل مرا
 توس سر ےڑب یار سود - ےھت ںییگیگگ ت عرب ےس تب سایر هک 1
 2 عماد تی بر بص ی حمد . مر ںی ہر ےس تمل کک بک یگ
 الو ےک اےک ی کی ب کر لب لا بم رکو ےس ےک سا رکی کے نام

 7 ۔ےہ ںی
 کت اگ اےس ید یک 7 شش قالظاو لار روا ا رال« لا دا رھپ
 ملک کا سلاو بو یز ب ےہ یش ےہ کل وب کتک
 کور سم تره اچ چاپ اب رپ اما کت لا یہاگم کے جہ ہراش ارد ےہ ترقا

 س وشت ه
 ۳:2 حج حسی



 ۰ 2م ام

 2 ها ن٤ لام

 ےس ۰ ر ۰ ۱

 رر ھچک ی یت اسر دار یل ترا علت ےرصدد کک قم ایل اگلچ نداساک تم
 رے کیک مہ اٹ یب ےک پت اسان سیم خردد لو نیل ےن تال ےسردنرد؛ ےت ام کے

 زا ایک رہ طا سل تنه کیک سطر سر ار تن
 هر, اب لب - تاب در قے ت تخبر ب ںیم ےک یک

 رام ریس | ورا رب

 ےل اک کس مشابهی لک هدر او دعب وے ںی کم سز بس ببر ۵

 | ا ادا یخ کک ییبم بد اک رک راھب رکن
 هر ں ول ےس باس بک عی ےس ںی پیت لک رب بال یر انکودرک
 ها گیرفرک رو 4 رل ےس حرط کلا ردا۔ی ار ہار هکر ولاد ےس ےس ددردا وب

 "زار ناوک ےک برد ےیل نیلم بارع اک کز ورپ کک ام ۔ یکن لمعاح تربقرک کد لام ک سل
 م٣ یہی بہ بینعتہناغ یجب ۔اگے تاج نر انکل باذخام کرب ہک اف ساک کار
 و بیعت کارد نم یک کک وھی مقدس ےنرک ا با لپ نیلے سرخ یک

 ت ا کرن ےک کن نیل رب دام هل ولدد ےس تعم ل ےس ںیم ترک ار

 کرد ےک سا یب ےس کرب ےس سیب ںولہپب ےن کپ کش ےہ کے ہاکی لم کں دب سم
 نعاورصد اوضک نذل ۱ هک سیر رود کاسب ےس یک بازم یر نر نار

 عمالامل ادم هل امل) نلمکل و ۶۱۲ عز رگر لم - بادعل !یون اب: ذعرمحانو رم ةّللر

 هم راز دعرینب م ھن نی نیل: دانا نم و - 1 عرب تربگک حج تر
 - لو بلط عرش اد هری تی

 “از رام ستم و ےیل دال سی ےک ےہ لے یر ا ہد الدا کک لڑا
 ےک نام اک از الوم لکه ب ےک نازک د رام ہر ےک رار داں یک زرد یحب

 ورو کرد ی جت تا رپ نت سیل مسی ےس سر سیم تار تان

 - لب 2 ہد چاپ ےس ماس بلڈ
 مالسالا یت ت ادا ےس نقد ۳ OF و

5 

۱ 



 ِ کر یب سم فلم اک ات تک س يک درب ںیم مل امر بی نھی
 ساو تصر ےس از رو رو یاس ےس ےک الخ ےن یم رر ررا ایم ند ےس روکا یارب رو ا لرب کل رھی ےس

 یخ تی ا ںی تراک ا
 رک یر ۷ ہہ 7 اد ےن ںیہ ومن ےہ

 یر یہ وڈ اہ ہہ اتر نر پے اد لم ڈک پا رول کر
a eا فر 0 هرم ترس نان باز دهی کز درک ا  

 بز ره تر باطری تاک اد را ےس

 لی ترو ہرا ےل ےک ت راد ناک ںیم شاد اپ یکے کرک وک لی ل اوج یی ےس ورد
 ےس ا ںی عال ا یک ےس ںرآرزب نا دوتر وا ۔ چل اں محب تو لوکی یم
 ےہ ایا یخ روا رہنے دا ےن رن لا ےک ےس نکی
 سک ےن ای ہک کت اب ی یم نر - تب سارا ررزک یکتا وا ہدرکرر تم اط ےس لوا
 نایبر کں رردز گر2ا ںو رومن ام ںیہ ےہرڑ ایم نایرر ےکں ورادعباررا لاک 1 لررارک

 ہار هاچ لجن اید عرونترو» علت شل دا ےس وہ شپ وکتل

 نل داروا ے نم ات یتا ےک ۱۰ پازع ار وا ایسوس ۲۲ هرایردا ۳

 یار اعم ات رب کج شکل سارا که سطر سول. ےہ یکے
 تار ذر مار کن و نه رپ سم تروصع یکم رقت ود علا” لع زیار کی بک ںیم ا یب

 ےہ رمرم ہےس ں ماما نیک یر سنہ ےس ںوہ اش اب لک تیز ےسسامرز نیا یش ماخ کاکڑ
 هال وه انب م ےک یر لت سار رد ںیم ىلا بانج ےل طا کک م زار ےن ر رکا ٴےس ںورمہ

 تی باغ وب بهر ثمر يا هم مان ذکی رامہ بر ےساعب ےا انولضعا
 زر بس یمض لک ادا شرا- ۷ نکہ گيرد کر ید

 ر ا یک رس کرو ی بت
 تے ر٦ت
 تنے ک/ کک ھی مرا ےس یم نکے ےس یب یب نی ید

 تتاڈس وہ سس ے00
٦ 



 ناتمام ۱ د هرا
 گیر کم سار کے یہا ںیم لد هد ی ہم و ۹ر, "0

 ترک SA ےس ںی کہ سایز بلطف یل ےن ےہ یخ بام

 مرند بها ےس ید کت دا یک کروا کس ار باز اد ام
 ات یف تیبا گلم بس باط رگ. ے صر کي کی وار
 ۔ ےس ںیم رت رگے سود

 بارجکن مانا نت
 لپ سیم بارعب ےس یر نوا صرت س ارگ کس هدر رود درگ ادا و

 ٹیم یر اپ یل رم رم ہک بال رو ےس لاک با بسا از تیر
 توهین رب ترم باز تي بي کس باس
 ۵ مرد لار چسب رکن درب بالن ار هر 70 4

 هد صابر کل کسی تفکر یک کلم ےب یل
 ےہ بلم ےس یر ارا سین کس اروا ےہ کا لودر هان هکر اما« با

 ھا آینه انپا کے نیلام ینگ رباط کتیا برف مک

 بج تر امت یب ےک ےب تر ایر ی تو راک ( اد کاری بج

 رک دد یب ید ادا تسرب م نسب نک یتسسرہ ہرام سیب نبی

 ۱ رخ ےم مولی ب بجے ت اس ددا ر از ےارضررت 717 البم یم ںوبلامعار روا

 ےب ےک ہم ںی ا یک یر پرا داچا وچ رک ولاد ے الب تط کک
 یل کک کف یکم روا ےن ےس کس یب ںیم خم وجد ردنا تری کن وز نا
 2 الم دنب اب یکن نانو یر ربع اور تیام ےلا ےس ایبک کار 2

 کرک ےن نو یر ںیہ او هر تکاع هو ےب ۔ںیہر ےکامب ( کم تیسروا شک

 اس ہد رم ای یل شکر دا بر طب تلک کس ار راپ ار هرم نا کی وان یم

 رو هم هسیوا اگر ست ات ےیرکم با ںیہ ےک کف رص ترانس ہو ےس مہ

 مل تو
 ا ا ي ب



 ام

 زر تو لک دره کمر
 ہر د یدنب اپ کرک تا ار لر ب ل یب

 نیر بان یاد کز 5
 هل ےہ رار ےس ی مرآ

 تب ےک ی ہے اا تک
 میسر ای اب با نون بل نم

 یس زن یر راد ےب کک



 مس نر تلاوم

 منع ورک وکار
 ریس ین لجن یا رم

 مک نوا نایرجل ایج كي اکو طا
 7 نيلَط یز َكِل کر یوم

 ی
 و یون لخ قم وہی بتا كو اہم

 2۱2۶ و و و و9 وہ پ 7 9 9 2

 امام نی یر لن نب میر ودص ین مانع
 ےس حس کلم )21 23 (f ار مدد عرس

 یت امو انهلاتس نھی ناوت نم اولا

 ر 7 ےک ین

 نا یک ب کک ایا ی راہب ےن لوک نیرو نت
7 

 ےک 72

 ےک سم ا اا تل کلا ےک

EK 



 مو نار

 ےرم رک وس سیب ےپ لام یہ ایاز لملد سی تنا
 نا ید ا یہ ایام کرک ذکک کوا
 رکو را سانسردا روا سا ا زود ےہ ےس

 ھم اردا ےال ناار وردا رگ لر 7 یی یل میک

 ريز ےس تک یک ارپ ی اےس کک ھا

 هنر ره نجس چپ قول ییا
 ےس ےک نا ےک سد لابی کر ںی لو

 فلوت کی رتا ا مال

 ےسوپ بهار در م ار سلام ںی ےس سہہ
 گاو فکس بر هاب ید ی ار یر تارا وم ص e ص 7۸ 1ا 7ي

 س ۵۳م

 تر 2 27 : ۳

 N 2 7 7ک سی

 ےس ایکاانب ٹراو ےس و یکل امعا ےرارخ ں یاس اک



 1 نزل

: . 
 ( یی حب 077

 تاورفم لام
 اکر وا لاک اب ہک اکی کوس سج سٹ تک نسب Sur طين امس
 نر ےس ضط ےب ہو رک و 7 ردا . سا کد رب

 ےن یخ تیتر iz 4 تیر ی ۱
 تر لاب تس اےک کہ ساپ ےل ےس کا پسان هرم ¢ یت ےس قوس
 (شاوع « تا ےک او هر دا ردد ردا نرمی ل ایک رل
 رب رپ ارل ےہ شاف ی کک تیمی لاو گهر ےس عیب کر اف
 ررص« کت لکذ ۔ ںیہ فایل دام ےس سا ںیم تک شاف یک کت ساتر دا لا
 ےس حس و ۔ ںی ےانب راد مد ہں لا اب کم سیہ شی

 "زن تموم - ےس ی باب ےس ینا سو ےس یا ںی ےس لاک ع لسا
 توالعروا کے نم ےس لسخ - نب سرم دا ےل وے

 ۱ - لو

 کل تک تر لود ںی زود
 ےک تعسر یک اےس رپ لو یک کلکو رو لرو نواعم تلعن امی ید

 "زا هرس بسم < لار اش لک روا لوق ان اض مس
 دارابرکں الطسصا ںوٹود یب ند ےن نر ۔ یس 7ر 21 بارم ی یز ال ےک اص لاکا ردا

 هی سا لب نه کم کی جت سوکت سبقت ف کاپ اتع ےس اکل اعفما
 تاب عبد ا ۳ بار روا ےہ 11 ال ر ب ےن کے س جب ےسک ۷۷۶ص ا باک

 ےہ کهاز و رو کا نشر ےک اکے جر سکہ هل سا بهتر نم ےس سس

 0 چی
 کف انا نوا سکا ےہ لستر تعب اص رت ابا کت بی سا

 ےس ںیہ دا چر کل ب ںیم تابان ا نر سیہ د تیره تیر گل ارس کرج
 ہے رش کش و و ي ج ا ا... س.



 نار” إل

 عبور یوم هک و و م
 کپ و نعرے تر زس زج ی ررر کل اکا ےک اک ات هتک هلی طفل رد
 روس از اصن رو تسکین یک باتو ترا ےک ناروا لاکا ےہ نادار ےس رر دال ا

 روا بر ردا چتر کی رک ا کچ اے...
 در ناروا عکس / ی هل + /م ساکن اس سی سہ

 يک سر عام ےل تین
 رش: کن سبا اکے زر دانا « قصروا کو «ل زر و | تکا وکر دام اعم ا ۲یع اپ رور

 طب نکا عج سل و زالو ساتر زهر دا
 روا امور( من ارد - قسمت ار تراک ےک اد وا ی انے رک کت یک ےس س

 ۔ ےس ںی ایضم تابع د دام امیر بس وزلی پو لود تلع رد نوزیپ
 نا کلا م سات ےس نا د ایک یک کت ایآی امہ ےن ںوگکل نج لا نقی ا

 لام ےک لامع ےک زا یم یز زم بمب ۔ے سیم ام ےرھکہذ ےزاورد ےس اه هک
 ٹیردح۔ ےس تام رب نو رک ادراک ا ده همت هحلصاع تششرو لر

 ںی اب ےیل رک تط کن جک ےس بنا یک اع رک ردد کر ترور هه يک
 بلطم هک 2ں ثدامر باللار لص 2 ترور ام 7 در کن روا

 . تارا تا راه رب سر کت ممکن ترک تس
 رم اروم اس ےہ و اکل ام بیک ت رددوا کے کن رز

 rl ہزاورد ےس اہ ےک ےسڑاورد ےک اا ےل ےس ند کرا

 به ارش نقاط کو مک رم ےک
 لو یب لوک ک اردا لک وک رکھ یس رک ےش تمس وزرو ےل ےس ی 7

 “ےک

 2 ۳ ۔ےہ اذان کے شک سس بیم نیرو ام تر
 ایی ریس لاک یی ۔یر یز لصام الا یہ نامر وود یکن ادعا ےک ترک

 ما خت تانا رب
 جہا ہر یر کی وچ ےس ھم ےک تے ےس

 مپ



 2 ۱ نارسکا

 زرد گرام ره کار آن راکت جم لکه جرم
 رار لورا س ب بطش ت رک ور کن ان سا سوگ
 رد بم اپ اس تی تاذ تا ہد کب اکہ یا مر جک
 یر نیر نیر وف رم ےک السا خنض حت زصح ےس سیب اجم سال جرم ردا
 گذرا یر را کل اعر ک اورا کن ان نی سال اپ کت احرز ں زود سیب عا
 بور کل ردد نیب 2 ب اراک او ر اردا تیلو مع E ل ا ت 2 لا
 تایم ددرها سونا نر تاب ی ےس قز سر یقع یم ںوفدد نیک ۔ ےہ ٹاک
 راول ےس و یس مر میل 7 ١لر لاک نا ثسراعا اک یر لولد ا ددا -.تلور

 بسر لرزه کز نود نا لا
 “کا ےس وتر دعب ےک ےنرک کج اورا کن کرخ اکے یکں یم سیحے ہا [ی ارد اش را لصخفم
 - ےل از ٹوام تب اے ەپ سس اروا ےل اف شیب کا ل لوس

 نت تاب یر يا اف یگابایض معلم
 لامپا لاا کن ا ےس اعد کیروا ییا /انرب اک دزاورد یل ےس ںرفاس
 گیر ِتررترارور ص وع 1 انگل وزاورد لا 1 سی ےس ںاوراروا اڑ ب ہک

 لا ںاہیرک تم باس مپ چپ تنم لا کل ده سا چو
 ام جلب ور ی رس شم سا ]لر ترزم کیک

 رب اپ سارا تا۷ ھی هک نا یر" ارد زازعز کن رکے ہہ ہرا 7
 اواو السا هو ںیم هر ےڑیک دز دز هه میهن ۔ںہ ےہ

 تنم لی | سرب بر اکو کتب مالس
 حلال ارگ ےہ ےہ شورا کما تست اچ ےل حط یں دلل ہد

 ۔ مم تہب ںیم ب۶اس ل ا
 تمر نوو ناک ےہ وعو رکا ںی لاتا ور سوم که ا

 4 انا 2 ےک راست فاو رجلا 7 هتسزاو رد ےس ےس نا رکے اہم لام
 م رل

 - لا ےسا

۷ 



 3 ناسالم

 ےس لار قاد ںی تب "نا

 ا

 رنو ےک ےک ڑ رم ےک چ لاک یر ای ازپ اد ی ت ا ا
 لام ےہ یک منی دک ا یا تاروام ےک ابر وز روط سلام ب نسی

 و شو ره نم طب بهار کن زی میرود کسر
 رس تین ارزو | سا یی دا کلم رکا ھوردا شوپ تس اردا
 هارو گے چپ ۔ ےہ یر مٹ ےس ےک نان کیم کل ار واچ اچ رخ درام 7 کیلا ایپ لند ید تحب رکا لک را سد

 ہے سم عرف سگ اغ

 تورو رله سو زاد ٢ ترب رد ےن السالا نیت
 ۔ےس که سن کس لوس نگه چیه ےس نامی لاک کچ

 طي الکی انا رک چ تساید رک تی رپ رک سس تایضکل جا
 روا ےک چ ہر یک ا ہد آے یہ نر یی کر کا ی ےش الاردا لد ےن اض اردا ےس مریم
 نی ہد کہ کرین سام تام لو اجر که بس بکر دریک لک ا

 eT تر نی يک رد یا هیتلر گان
 ںیہن یاس لو قر کل کی سکا ای روا ےہایکھ پی ےس عاص لم یک انار ےنز یز رت

 سے امام مع یھب مر اا د اصلا (ررھرا ےنار ےل رسم تر ناما کلوب
 ۔ ےس راز راد اکل ن رپ

 ےک مرگ تیر تر سا لو نمادی ےس ایا لاش یک وم اس کول ن؛ ےن رت
 یار وہ چیک اکے ک حس ا حیا ۔اتر سس ورد لر ن اردا ںی تیشرگ رک از از کرب
 ۔ےہر ام ےس یھ ۶رب ےک س یکے یس ساسر قلا ما ن ابنا ےل صا بسر د اراپ ےب ےس ور ےس

 الآن رولخ نیک کرمچ سار لرو ازور اکا ا ہک ےل عی کول کن عب

 هان سب کپ ہدرکس مر کر تاتو یر ان رگ رے ےک

 مال تارا ےس

“1۹ 



 ِ ہرا

 1 نر لم

 رکی سکه له لاک ره ما رگ
 نزار بکر لا ی اضا دمی کلاس لاس یم وادم ےک سارک

 ,E مسوسد لک 2

 رب لو کتک تا دا زیپ بیای سر رک لا نا هد ےس سر

 رکن ون جد تفکر چرا اس لا نوت ید نم
 سرش ناب اردا سامر ام ںیم گر ےس سس ارب مع تلور یک علل سا روا

 یس زم کیف دم ےس یکدم ںیم یل بسم ترم ی 7 ارد ار مولعم ےس رر

 ورک سیر تل نر یس یسما ۔ ےس یت ہرایز مگر روا نر تیم کا کسر
 5 یس یاد شاد ی انت یدرنر ےس ا نل اکی ف ممه

 نر لب

 زیر کشی رک
 راس 4 ےس سل گو لپ Jef رپ یک شی مرد ۔۹

 برترين رج سوم رک بش چینی لند هتک
 ے تزخر وا ۔ ےس ارت خب اط تے کے تک ےن ایر نیل ہووے سار کر - یمن ازم ماگ ھا نایب تلا روم تضع یک چم مدر ۷ لرو ناک
 کوہ انک کس کپ سیم ےی ےس ںوہ انکے وے شر وت نر و اہ لد اک
 لر تو هاب الو ناک ری یلامنا ےس یک ےب الو لام مات ییا ےل ےہ
 نو هتک دال رکن و سینا نت
 ترسیم هه گرگ ولا ےنرکرابکمنو بی هم ۰ لل رب

 کینو تارام م ےب ازم کل ردا ل ر د ےہ کی ار ایاب لام ب لد
 شم ےھت ب کک رکے سی انش ۔ کب یک کی دوا کج + سا
 ورک تسسلم س ارپ ناوک اجر ہڑاورر کت کر پ نا ب

 ا ۱
 یک کن زود بال

 .ef وک کول شش رها نهرو) ای ساردا ےسسس نا ۷خ زور ےی ےس لا ۱ ۱
 پے



 ناس اس
۱ 
 ما

 سر ںی تراک نا ناب و فتاصور تیر دا ورا پس ی ارد لو تر ی مر ده تم تم ےن یس 1 . نزن هراشا ب یا اک شرم لس مس بام هک ا اار مر رب ےک نک ا رک درم ےس تم چسب ہر٢ لای باطن لب ےک لا لب تیا ا اتر ارم ےس تنے ےک یر و تی۰ رز بیر رگ[ ےریھکل رکن اےس تر رے ری بل ۷ گر تال ردا اک کا ہرتسب ںیم رکی نی لاو رژ تب شبکه شک ملا ۔ےس کیان توترات راک( ۴ نیر سری إ سک یہ کرکے ھر نت ی ان هی ےس ایر اہل وب رز نشد طی تب لدا
 گپ رکن ته ںیہ لوپ رو نیز ہد یر بز رم یک طرا حر کلا لا ہد کلپ کد ما ا یر سا یاد ید مکه کشد هد لر زن یھبک شیر ی ےن مرز ےل ناییردا ےک رل کا ۔ے بم سی لو روا تو بیگ شک 22 هی هو ممه رم ےک ازد رتب ےک ب اذ کرا کیل ںی تک نایاب ل برگ یر کوی ہو کرس مم سود یک راک کشم تاب ےس خود یھب ا دو بکن حب یر وارد کر برک رز نادا پس یدک بازع کود حی قا لس تره ی برف ات نسب گل یب ےک ےس اب رم اود رت یک یک کج کد بز ںیہ رکن ر کک یدک کس ورو راک ترقی از

 مم ن ایا لب ںی ت
 ےس تپ ساری ار ےس اک اه نو ارد سال ناک و هدردا -۵)

 ل م امار ست ع اس لو نایبر لا از ربرامرد ےس سکے زهر سال پن تپ یر صو کا وم ری رد فن تلک اک ۔ےت هر دم 2 لو

 مال خنت ارا هل



 مت ۱ ناال
 تموم سو س) یم تروصیکں ولرو دا ےس ایک ھر کم 1 سا ںیغ نو ما ےیل روتے تبب چين هزفرم لر سا ےہ هر اقا ردرع سا یک, ےس ۱ عفاف هل کر چهلم رم بر هر از تا کا ندد رپ را یر فک تر تیک روا ےس ےنرہب رام ےک لر یر کج چپ لزا کی رد رت کل کد نایک یس باخ روا ےہ یم یل ےس نک انا ےب ےب سیب اک ص ا نانا ےک ںی یی ی آد رر ۔ ےہ ایگ ان رد تن کئ ا ؛اک جر دا ےسسایگا رارق تاجر اد کپ ی ی زات کک رک او ہضم دل ی نارد ےس یا پس تایر تسبد رب رک سرا تب یاس لک دا نایب ترم تار ام ہک پس ی اب کل مکتب ی تاب کر رک لا کر اا ےس یا و سیم تقاطرد) تیدقم کک ا چمچہ برلطمہ دق سا اص لا سرہ ککے پ بلط سا رر اب ےس تفاط کئ اض ار نیز نپ لکی رر رک چ سادو تر ص
 - و سد اش ہد ےس ہلا جج ایا ترکہ نئ کیسز ب لس کے لود یسک روا دق اطيل فیلم ساب ےس رکے نیل کر نلا لن ےس رد سا۔ےیہ ید

 لو کای علل رد رک ب

 2 وب ی 7 ےک
 ۔یکں وم نہر ای نم یھ ےس لا ےک ر لا ب ےل رر ںولو ےک نا ددا۔ ۵۲

 یکن اع ےس تہ ےس اغ نون کس بوتا دام ےل نیم رہ ںودص قام اذعزن
 نر نور کد ےہ یم مم س مک لا ےہ ر ورد ارل بر زر صور

 می بروز ارز لب رکا دج ےن طر نعلرگ سرم دد با تفو هک تییطص هو رک وجود

 اف ع تر سرم در رد هاو گپ تاب یک ماز ب ن ایرو نگاه
 ید کد وما او لا ںود تب ےس ےن یاد ںیم تہ بس ہو ےس

 ناریل ناروا ںیم کے ڑ دیا ھم رکا ایڈ ےن جد تلا مرکل تر کل ورد مس
7 2 ۱ ۰ 

 مس سوم سیر نا

 ما ریش تاون ےل ےل
 و و سس وے ھچتچچکسکججچجىجتلچم



 رل تند

 7 نار لام
: 

 م اپ

 EE نم ترس ترحیم
 روب ےس ورم لاقت نایت وب سل حس راک طی از
 رد ا کس مم تول ام الام یم انس سا ےس تم کے اس لگد نایب کلرک هم

 نو فریم ولرم جامد یدک تدرع
 یر ںولد ےس او عاصر و نا ا تالاب باطل رک کر ںی نم ےس ا ےس ےن

 ےس رگ ز ا ےص توالعد نعم شو لم ےن ںومزا می ےس لایک ب صخر یک ی
 یر اکر نیلے اےس اپ 2 لو ناب روک گرہ لا ےس ںوکرورنکا لدانعو صخب لو ےن اردا

 تازعحن املا لاکے ارس سا کا 6 ےن یل ئالخ ۔ نسب بم ےک دلا

 مدرک توتال هوس یل تیں ترک نی و هر ی چی نیک
 شور نو هدر رکے یر رکن لب تاب ےناس شا تب ل لااا ۶ عامر

 تریلر اس تک رس اس ےس گر ہانگ ناس ےک بارا ایہ ےس ینب ےس ردات اص

 ضرب ےہ یداھل کس یم نکے اباد نکا یک ل اہ ےس سہ یسک ہو نخل ہیک
 چه ور رب هر نورد سرد رکت اع ییا کن در مدد ناب
 لح٘طروا توارع لس ها سر ۳ ابد درو بارد مه اعود ت

 و
 لو لو گیس یو ما کر تا دم لر کا از تیک یال
 سس سرد سیب تن نا ورک سی باطل ےک ہر تع ا
 امد ی ترا لپ

 لار  هح ID یش 7 ی

 وس وہ سس ںیہ
 ہے یاسر یھب ےر دو ںیم غزود ہو ہک تک
 گز اند سا ری ار ےک سز اضر 92 ار گیت کتک

 ۰ لو تم بمب < تباسالا

 ۔ اے شرکت اس لب ںیہ ےس ل ضف ےس ےل ےس ر ر لا اترتا ںی ےہ کل اورا

(er 

ںإہو بے ےن س تر کن ا تیک
 ےرلضد 



۳ 

 ارور تری تنج ت لپ بج رکے اب انب ےس او ےک یل ےن نبا اکو وابا
 مپ شل د تست شر ام س تقجد کار پ ےزاورد ےک ت نہ کنارے ج
 روا ۔ےیرروب تہی اگے اجرت فاص بسود اکہ لو ںیم لو سوتے سیب ٹا اکر تب کی
 نا رب کس اب لو کت تر گرگ طه سد
 ا حج ما اسد

 مد ب سم ےہ فیر کلاس ا ےس کہو دو ۳ ٣
 رد قنرکی کالی نہی ۔ ےح ےک رکے نم لاو ےن سذ ےک بر مسا رک اہ یراچر تلا ا

 دن مدد ا لالا زرو ارپ بص ار ) ام لگا سا ےس ایمر کل رار رردا یری

 تیپ تسنیم گير رپ تا سا ےل اہک
 بد تاک پس مرد ) گن نالا بسطر سل یر ناحاو رش ر وار کل اات ہو ر بیک

 ۔ س رکے ہہ ہک بک ی کد نز سا تارک یہ ۔ ےک ن ال سک سز رو ےہ لضف
 ٠ ةنيكم لز اخ انیلص ددو انقدصت دلد « ای ده ! ام لر لول لاو

 ٦ « ایتفعس ۱ اب دت نع نخعد ءانلع
 ۳ نوار تر زا روا ترک رخ ےرپ ذاب تار مر او تاخر ایی

 ۔ ںی ان یکم لاک ل هست «ښ لز ٠ش نان رک

 رب رود ل امر یب ےس لکت روا ل وطور ےس ر کسو 7ے در کن اب اما

 < هرم يک رط کی نکن تفسیر رسا ی امد الا دمخ ےس ار وا ا لاو ےک
 9 ے7 اسب یک رگ لاغری اردا تل وہ لصاعرب مر 7س نیب فر

 فان هرکی چو - سد تیر ناش هست

 دزاناروا تام اتے ناں وړ یار وا تامر تی ن رہو ےک تانا ےس شام ی ابر شب

 مالسا غجشستادا هل

f 



 , دولا
 تب ۲ 1 ما

 ین

 ناک الف د یکے رتو یس اما لنو لار ہد ترس
 | ا ارت کل رر ی دعا 3 مس کرنف اکر من یب
 تارو تیب اچ بک ترک فر هد هیات کل واچ
 سک ےک رمو یاب ےہ ےل فہ روات واز رو ارپ لوک ےک تشر ہد یس کا چرم
 تے زار تت برا پف اب ارن سل هر چیت شر ن یاس
 هل کل و می تن تست طرز ی رزم

 هوم از له تر تب لب سي نمک کک اب بوت ۔ ےہ در تی اور سی
 تکا ےک تب جڑ ود نہ دلا یک “لپ ااو یک پاک یا لورا اک عر
 ۱ ِ ےک یز تلش ےل ررا

 ں بب 7 نت لاما

 ام راو تس جو آل اتش مجسمه یک سگ ادا - ۵۲
 ےک ر رو رپ لکی راس ریل کرب تس رک تس بت امی الف الو ےنیشز او آب“ ایک
 رک اس ےل ےہ دک ٹا یکم با تل علت ےک ارن ےک aL ےم کروا 7 ۳ ر ۰ 4 ۰ ت0 ےس وا کک 1

 رک سرب بالا کے رک ل خر سیم ترک ا گہ لع اک خا سکہ ںیم فرح
 ےک ت کر کا دف تع کت ہل وفد تس بہم یراق تف ںیہ تع کت بل وتد ل
 تر سرب لا . تسارب ۶ر ہاطے سام ۱ درب لر قرحش نا الا یک ٹری کام اسب

 هرز ربا جست, سا حر آل کرک ہہ سارہ ردت ا لوزن لا
 در رایت سال ےڑانر ےک س ینگ ہو لم یس اے سارو ےک ریال ٹھرک رک

 ا ا
57 

 ٹر کے ہہی اوس ۔ ںیہ یم ےض با لس تر تب بک موسس
 اس رہ ہا َ ۳ سم 7 ٦

 مدد نه تور خب ےک تھے سا اہ ی ددا یک تنمس ےس لمعے اج امک

 مالا خس ترانا ٰ

"۵ 



 2 نالە
 ی ی

۳ 

تل اک اک ی بالم ۔ ےہ ھما ہکج ںیم ا ب ںی ۔ نوح تکا رایج سم
 لری 

 رد لس یکے ابد تک تک دا ےس تت کت رکی روم بہ اے
س قر ارب تہب ےن دب تقردا بب ےس یسک۔ ےس تقع

 بشم تن ے

 تب دور کسی زیر کت رو ل

 ای | ببب اض تقع کرن 2 طظ 7 یھت تب

 - شام وا سبب ںیہ ےالص لا ےمب تحب ا یکی ۶ ل ایہ یاب ےب

 ۔ ےس ٹر کز یبا ترم تع ںی بب ہے س ںی کل اعا 27

 ھر
 ۱ ےے تاد کن انا تج

 لا فلش و رپ ےس تب نو نارا چاک ریت جک تس ا

 ےس مکر گپ ںی لرب اکر سک ہے ا ےل ا ٹال کے سار کس و
 ےک اک اکے بلطم# رب ٹیک ےن ادراک ےس مرض

 نہر یکے کو سوپ فرم ےس تن ےن ری ریس ریال ت
 ا یت ص 7 ےل ا ۔ کسر کز برتر

 ۔ںیم ےترک شیپ
 4 7 را حی شفا زهر ےا 72 7 رن 2 و تحت مقاوم

 غی ادت لار کے کر ہو طماع ۔ سرر صن یت وا یکی ک انا تیتر ےہ

 ےہ کل سض کن )رد زا یس ہو ید ریس تکه تستر ںی اب ےہ ینا کش

 8 جن گلاس لو سا ارس اسان کر و ےہ

 هل شب یکن ات نیب نیز اک الا ہیلع مدن رکے س یک کیک یارک کے
 ریل ضر لی کل عا ام ببر کں نی
 نرگس ته سر تفسير

 اج یم نر ل امن كا ےس لإد رہ ےک انکم یب اسکا تن رن ا ےل < سرد اور

 ےس سارہ ےس تیر گار الدا کن ۱ روا کرکے ہ ڈا 7
 کو هک ےک نا یردد

 طی تن تم ما ۔ا ید ےس اصل گر نا لس ارد! رب

 واج رک رس پسر شار کو رد ےب م ںی جیب تجریش وام ورک
 ی هر ام و ب

E 



 نال

 گرد والا ت خرد گرند کرا شاخ ے
 سول گرم ور لغ ا کر یلع گالدا له

 ۔ ںرکاتب تشر نفر ت مے حس وا ن اوو اہ تایحے ںی یک

 هاوو رار تغار وا تیک کر کپ رپ یزید کیل چم تقی تک

 و کرم ضرب 0 7 ےس سا ہد اپ فی کت یی را نیمکت زر کرم :

 کپ اظ لرو ناش اه وتو ارج اممواخ هر تم تینا یر زیر
 زوج یک ورا قرن ترمیم رک د کیر فی اک
 رکی نھ عترت وا تر کل سا سرب بس هک اہک کی ب ی یکادخ ےہ زب

 “لزا تر صاف یار نورابر کروا ےل ف اهمرکی ورک سیا کت ّمضو تمر

 ے تر کا ہور تاب زن لاتے رر ےہ کے تقرر ری رک ےیلر اک ت ران کی

 لا ےک تر یں ار کپ اپل ےس ےہ لم یم افاد کر ہدنب جس حطیسا۔اگک ید رقص
 7 ۔ اگے سر ہم زز بیس ےس شراب یکت میر کس ا یبمدو روف ان:

 لر رام اهر رب رپ تک نو یکن انار ی لا تاکو طر اعز
 ناطق روا ترور لو ترا« ناف سیستم
 “دل سردی رام اکس سارا اھت ال ارد ےس تہ محنت نحند یارک ت زص
 - ار رقم هتلی ےس ر یک یل ر نالے نار اط

 لکم ام: کس ا لک اک او پسی ریا, تکرار واہ تای بد مت لص نٹ بج
 ریپ لادزروا کرم اف سا پارکت لو کی باشر لادزالرد ارد اج تام سز روا ےس اجانرپ روا

 کک انداب یل اح ا کپ اب نک ہد ہکاس ابا کل صاع سم وامور زم کر ۷۷م ان اثرا
 دار کک پک رپ یب لک کمتر رهن هستن ا دات رطح ساب

 فتو دار جد لرب یک تیا سک رعد
 یک ارباب تارنما ان ار
 ۸نر کی نا ںیم ےن ام ہرمگر وا ےنترکل ععاح ہدای ےس ترور ؛ ےن اےس سج اد کا ۳

 کیک لش ےس یہ ایٹ صد رپ ےس بلط تن ل صر ےس ترکہ ماا
 دا کں قلم ےس یل رمعح ےس نک ساز ء بو رو قو يا

«4 

 مش



 ما ٠ نرس اعم
 a ج ج ےب یجج ےک جم” سچ ےس ےس جے چا

 ردا ۔ یر ایپ لایرادر کر ل اض الخا روا تالاعم ہی مھن) ےس تیرے کا f رد
 لات خعاطو تدبر یل ا افرعم * لومہ زرکں دو اہ وت اک ٹیم یم تای ا ہک سا
 ےنیلرک اشا تش ارو چاک ارد ےس نت ےس تدبیر ۔ےپاذم ل١ کت جر سیب نل

 یک تان ری تقد ےسدخ رد ںی تک لر گیر لا
 نولعتر تنکاع اے ہمت و ر نج ام کات

 دچار سل رک رییس تر و
 تم سرعین تي ار لر دم تر تن ہا بج

 / ےگ ودر الت کد د ا تس رر شب ےک ۶ ٴراپرر ےس تر 97 زی با

 رب تعار مار شی اگ جک سپر نو شیپ هک

 اوروفو -قاز توال 7 ےب رب سه رام ےھت

 إلا تن ١ كل نر

 ۲ہ



 مم ۱ 5

 ٠ امازون ناال بص اوتل بیدا
 ا ا 9 یک

 هو قم ناو نم نم
 ر2 و صور ح 2 رب و حرص 9 ا

 و اجوجاهنوغبیو ول لیبسن نوالصی نیل

 زوال قو بام اجر 9 نوفکورضالایمه
 EE ا محو و ۶ 2 ےدر 8

 سنا انو ماہ ,- لاج
 ۱ ۱ ف صو 2 ر کن غیب و

 مما نا عج ال اتر اول الا ۱ اال یهراصب سا

۱ 

 الورعو اس نا سم« سراب رک رلاو خ زور ےاٹ تنہراا

 یم ے تاک ےس یس ےس می ےن بر ےہ وس الاپ کیٹوک
 با ہد و ےس یس ےن بر ےنااہ و ا اب کیش کل ورعد نا

 ےہ تھ ےس سس



 ٹرک اک کر کرا نارد ےن ا الاو ےک کیا بت لا ےک رد

 روا« عکس کاری رنک
 رو نوک کد تزروا و 7

 گورو اکر ارد : ۶ ٹوا کین بم ےک ل وگود ا

 کس دوا ےس یل ناپ ےس ی کس وک کل

 لغو بم تن گرو اس کیم راپ ےس

 7 بروا رے رادرم ےس ےک لر ےس و

 ےہ ےل کی ٹپ لواری گی یھچپ فلبرکل وند ںی

 اف لا یم گولہ لیپ

 تار اعم
 ت ۰ ۰ سا ۰ یس ۳ 9

 رودس تک برس نود یدعتکردا ملی < لی کسری کم «نددصل

 روا ريز اروم هم نور ےس سپ ےن رہ ےک روا سرچ قم کر صدا

 ار ور کس تمار مار رکنا ےن ناطیش لدبلا نعرہ دفق ےہ ےّ/ںِ نم ےکے کیم

 ؛ ےہ اب ےس تب ۔ ںی ےک رل شال ن وخبر ۔ ےبہارپ یم نعم ےر کود لاس اک ل۳ ںامی ےس

 مح:



 نار سلام
 ما

 روا رزین س ےس جو جاع < نور کہ جوع - ےہ “ےس یس
 لے رن ےس نکی اجر کے ہ یکے صف یم ما ہےس تفل وج سه < او ںیم ےک ےس
 ¢ وک ےک ےک ے رور لر ا ںیہ ےک ہہر دا پس عاب یک ی ے
 ںیم تی. ےہ عم بج ےہررصک ؛ کور ےس ےل ٹراەدرپ ( باج ۔ ےس آن علا کب
 ے ےک وہ ےس دام ہاری ہو ےس باس کد ارد وپ ل ے زیپ وزود رک تد تزلج کے سوا ہو لب ےمش کود ےس نیہ رب ںی ہد اسی ےس باجع
 هر ار اہ فور کں ہہ نہی اکہ ولا ام طر کاپ منع یک کر افراد ےس سس لص ی ۔ںیہ ےس تمالعرد ۱ یل اش: رپ ضم ےکاھیم؛ ناس ا یا رپ لا
 هی سي یب ےس یم ۔ںیہ یک کی کوک ترک بکر فع یے کف «کحارعا - ایر اب کیر آر کو اد عید که سر را روا نکا
 ۔ ےک ں وہ اد ی روا کا ینہ فزرعاب یگ ميل وج ایسرد ےس نزودد تنحرکے ینہ معم ےس برلسر ےس نت ےس اک . هم : 3 ۲ رتن کی ب رہو اطا مات ےہ اچ ےہ ادانرپ یار داد توا ما لو

 زرد لت
 سس یی ان ا ےہ ںرتزودرد وب سر بادل رس ہد سم تالا

 کت ا سا یے یو شیپ رود دا ےہ هسا ی ایک یی 9 ۷ زورو تگ

 مک بم یم ناگ ےہ کر بنک ایا میت زرد تجمع ین ان
 زن ری وکس سا یف تپ اپ ار کافر پایلع کس جز اھ لا ےس کے طس او ےک لام
 ہرار و تنرک کر دا ںیہ تیر تر فر ساک رگ ترتيب

 تور بهت لس فرز کلفت سرب ترم عرف يا سا
 یکی ارگ ود ےتاجربپ ہار کہ زن ای نم اک تر تو اد ہدنب ۔ ںی تیم ربع بر
 ا ار کہ انی ساس اک زبیر مو کرس زت ما ہد ےیل سا ےسس ہر یی تر

۷۱ 



 مس نسل

 و قله هدر ساک جرات ی تر کلهر نورد لر
 زانم ےس لوہا سر سض حب هر تستی کلوپ سافت
 شیره لپ تسر هه تردد کا سودو تم ےہ ایک امن سم تاب سازش 1

 خور بی درک لا ےس ےسررودرک که سيب سیال بن ی ناف
 بنای 7 رور روا راس رکے ںیم رح رر رکاب ۔ ےس تّنعر تے ک عرب ےک ےس

 تالا اہ کال یسا۔ ےہ بارع وتر سر ماب ےس تم قئاجردن ا ےس ہزاورد ںیہ یسک الل
 ور ےس نیمز وج سرب ی نالط کن اک ۱۔ےہ ایک

 الا رکن ورد اس نا سه رکن راد غ زور هد تنجر و۱۵

 5 ۽ کیر کل دعو نا یک ےک ےک ےک س بر ےسماکپ ےس رب

 زور ںی رج سو ۷ت ال اکو تابط نا ی تاب - ںإ رکےن ید باب ہو ےک ےک

 رانا باگ روا دا بیک هک تر ۔ ےگں وہی فار ۶ا باحصار رد !لو ود غنلا أن

 ےک لرد سس خژورردا تم تابط اب جم لر اط ت اص رب ےس ر اے ر ا

 لی رک تنگی مرد یاو ےس کت ارعا باک کے یب اض ا سا ںی دم
 د اا لرز ودردا ت کر اال ےل غ ےب ںی ت سب 7 ۔ےاج انا یہ عب ےک
 ےن ایر تار ےس رہ زر ور سل سعد 7 جر کے یکے بے تامل

 اکر ناف کے یار کج پا یخ دم وو
 < تر لرد زن با سراب او کن ا و ےن تھ چکا

 رپ مارکس ا۔ ےس یت شب کم اج کیا۷ تی کر پ تیضیلو ی ی مر یی تن
 لان رم فہ ےک سار د/ ےہ یل وہ ٹل تلع یکم مر سودی زارو لر ا ماسک ےن 0

 لیک نم ہد ہک ایف ےس ہیلع در یل مارو ۔ اک رب نو راه ی هرز نا
 ز گی حج تبطعر ےس کک ید ہت کوب تاع یکے ارد لوپ لود د کک کوک نکے برده

 راک لم سم ندسپ ےس اد اک جا یک کری رک بارد
 سرب هه ساز یون فیلمی رج کیه تست درس ار لادن تشک

 مس الات ارا هل



 نرالا

 زر یر یر در پچ انا ها گل
 حال گپ به تون ان رد تیا رک ع الباد لارداردارھبد عم تار
 هر لوس کرک رکن او زود تی دے اپ بب ےس لا ےکےت نج یگ
 گرگ ہن ی تک یم را ا یھب ن ضا ےی انکم بیل لا ےھت
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 کنز دری را ۷ ںیمردا می حرط کردا ےس فلم یم کلم ز نم تر تاج
 ارگ رز يا لا جو فیت یوم یر راک ہوا کک اس ےہ چاک

 ار فضل تو را هدر شوکت ا مزار اراد ےک لنز یر
 کہ ای یی سلم ۔ازف ا ترک ھئادف تابہیب یردد یاس سسز اند دیش ولد
 نی ان نشین بہ ےک سنج نزد له تیم تن
 نیر دم اه -7: یے کی ےئل رکب بط ناز درود یل لک سرب

 ںاہر ہں ریل ن رک پ ںرل ب کت اعر خا ںی ےک کروا کد ےۓتاککےرھنر وا ےن اھ ںاپلا

 نوا نرو نا سنا اد نیز ساره تب اف کاسه

 را Je راہ تک
 بے ۹ 2

 تر شل کیر رند اد ےن اک کی٢ بت ۵٩
 دراو رو تراز ےس ضامن کا سم سار دو) ےہ و ےس را رک واور ب

 ۳ "7. ۱ ٠ ےن
 تمبر تیکه ےکھپ رپ ےڑھکن ایر کود یوم اکا تفو سا ےک ےسا

 گل تستر و هر هادی ول ناشی رک ی
 روا ثاصر م ےس ںی رکن یس نر تارے نون ارور هم ےس ےس 77 مرد رک

 ےن و وو وہ رم ی 7 و 000
 ےہ ین خم نر وس اک ککے لام کک ی رکو ےن

 ا یک ار دای عا یر ےس یوم ےس ساکن راہ کاب اکڑ ی شم آل

 ,n تاران ا هل

 م ہا



 ل سر مم
 مت

iرہی اکا ید رت ےن ناف ںی نوک گپ ال وپ ٹر نل شپ  

 ےک ےہ کو یں یز تسر رو سد رک تار کیر رگ لب

 سام کرک کے کود سا ۔ ےہ ہنر نم ےس نیم سارک ورکر کے سے انکو ےس ہتسار ےک 2

 کر نکس ا ےس لت کن اکمو نازر وا فال ےک تورنو لالا کنک ےب سین لن

 کس درک رک حب ےس ار هلو لطفا نر کن هر فلش رواں
 توس ی

 بام سوم تر ےن نفی کہرد سکی اد ںی تک ےس ابا ےس ورز ہر
 ۔ کر ا هک مچ ترس ںو رار ہیر ےک ب یش م ورکس کا لا سیم

 اب تارو لعن مک یم مالا رکے ہی بلطم اکے نر الی تم ارے لا

 اےس کل اک می نم یب سیر مدد وک سو مٹ ےس طی اک
 لم اکر شکم یل رکے اب رو ےس یک مح رک پ ی ںی رانا ےن ضرر یر یس نب مسا

 رر رخ راہ ےک السا تیر هر وار اسم سر دارت مود ےس

 ےب مےک نین رت الس ) یکن یاسر نم عطا« چرب کت ابو کر

 ۔ ےس ےک ںی

 ر الر كارد ےک زوررو تب

 ۔ ںیم ےک آر وا ہدر تع ےک با 7 ٹوا ساکن ایرد ےک ود نر روا 4

 باب ہل ہربل رھ نہج برف ےل ارو حرص کسر مر اور یک تب لای

 7 نور 1 ےب تنی تر ررا بگ زود رکن رتزل لت ر

 جز کلیک تین ل
 2 تبر اع ےک وہ ےس ال رک زا اہ عد لوط سر اد ىلا ا

 اداس ےک یں رتحسد ک نجس رم کش مکس ناب کز
 ددا ےس ر کک زود روا تر رم ےس نارد ےن لود . سیر ےس ںونسو کن نیر

 اما ین ےہ تو ںیم ایر ارد ںیہ کسو یک اتعاب ود یں وند رو

۱ ۰ 506 
 ماسال قتل مس



 2م ۰
 نامش

 اب

 مت یورو سرو بیک لا و اف کل ا هکر تک ابی ی ےن
Eوو و تن مر رب سیر ته شا  

 رواہ ریت رب حل رم لود هم کر
 : هم ترور زر ےس تہ اک یکن کت قوام کمد نر

 هر مارو ماسک
 یر ن اردا تإ رباك“

 کر ےل 7 0 ہو ےگ 51 راد “۵۸

 ۱ اردک - ےک ر ررر داد آے یارک لو ز تست گر 4 لپ
 سم سا ےن مرتب ںیم گولن رکف ارعا ماحعش ۔ ںی فرار کس ا اک مپ ید
 سننا ابن بن تر سوی ہد جبار یم نا س کد زن ےسماکپ پلو هر
 ]اا نزو نعل ۔ ےس لر عن ےس ضلعو فلم کروا باس دقلال حر اکا سر ند یشن

 ےس ردا کود ہو ےس پلان تا کسر دا طه یک وہ یراعچم تاست ےک نر
 1 اج رکے نر موم ےس تااور۔ لپ ٹا ۶۱ تاج“) ہو ےک رم یی ام کلام تایمر تام

 کن نم: اصکب جت سرا یکی رد هی ی تن تع)باا#
 تا تاپ را هکر لادن تنحرخ لو مے سر ےک بلاغ تاب

 تیم برکت اب رج نر لقد لوب ےس نا ہد ںی باب تایم
 ےل ی بام نشر نقباس حرج ےس اج ھچک ت سر دز ک
 اک ام لیتا ا سن بهم تر مود
 ںیم یک ربا ان تو کت اکی ل اشا ےیل ےس ما ھ27

 کا و رک ےک رتب زود سود کے وہ یم نام کت لر یر
 مگ می ۰

 نآرظلا نامتیرم ھم
 ہ۵



 مش ناو

 یاس رج رکن ودر دا ورا ردادفس ےن ارال و” ۔ےگں رہ ےناچیہ ےس ںی سم

 رم تہ رکود کیدا واہ کیی طس کھ درک ولاد تب لامر تستر
 ےک ےس واو تارتا کے ایم درک دور اک ار پکی یلدا دادا کا ےک ناف
 مس و کت ایده مر ناشر وا سا نیٹ ےن ماما تب طمع لج
 “ترت رفا لازودزا ۷ہک تس رپ لص اع تیلو رر یار کے تار س اروا یا
 لاج وچ ارتا باھا ںاہہ لوس نی سارق تل تل برتر
 هر ورا تور ایا نان نر چای حب رو ےک ١ نوعی
 لب الم ےس یہ سم حک ان هه وه. یک
 فان سیلاب نردنیلروار اور ارج تیکه دیک نه حیبالر ماج مھل ال
 رکا سو راک ام ےل ہیلع هللا اودحاعاماوکدص لاج ردا ےس اب

 کیر اش ل ازم ےک نار یر دا ۔ ےہ فرات اک تیم ر ےہ امر بک اب لانا یس ا کد

 تل ااه سرب ث 1۴رک ا ےس ےس ےک ام ارام ماه زود تل صید ی

 کریو خزورروا لرلاو تبع لا تام هو ناصر هو - راولو دا فا عا ۱ 6

 ما ےس رہن ا طف ام هاب هو رب اج 01 7 ارس ی کوک یم ره نورد ۱

 دے فا عا ہہ اص کں یم ےتایرفراوخ ماما ۔ ےب اط ہر یز ےک قابس ینہ ےک شپ
 رازی نکے یاس ےس ور جر ارس ی شل در گره ۔ں الا
 ان لر تیک هلو هر شف دنا اد هر ۔ ےہ
 روا قفل سیا تستر رب یس ناس + تبیاگی خیبر کت شارپ
 اعلام لا ہک اونم کز ازعاس زور ےتہات رت ام جس چپ تعا اح ہد ائرص

 ےل 2ک ۷ں ور لم ارگ ا ےک رہ اش 7 لوودر وا وب سسنرلرب ل

 ہے ہار از دن ین تہ سدنش ومس لع لدب تابا ےچس یک لب هيات ؛۔ںیل سد
 لو تلخ فا هنر اعراب ایزی نت
 - نو لی تاویعف نانو فو طرق

 مالا یش تاران هل
 < < ا 0072022127202209

^ 



 مت نشو
 ےںرل رز ۱۴۱ لو فارعاروا 7 نارد کرد لر رود با یم لا ےس

 لار رپ نوید داحددخدد شے رر اس راں ورت کیپ ےس بس
 لو یم تہ ےک و ےک ںیہ تو وہ ںیم فقر بر کے ہی صل لی
 رام اکر :رک نوکر ا لے نوک یم تن کں وت ےگ ں دنا یاسر
 ی تشر کر خخ ےس باا روا قالسا ارا کیل السر کں وقف اع میا ۔اگے اج

 91 زارع ارا ار ما نوا یس سی تل راکت اعا لب دک ر اا یک ا۔ے

 ؟ ےہ کم نم تان لا ےک پس مر ےک ترا ت ام
 ناری تن کے س یہ رر رانا تط ی | نویی محو کت ام یک ےب کتب

 طه تیر اف رج اوّل. ین نی نی کبد یشن
 زر کن لک اہ ںی تجب سل رپ الا تہ ایز ور ےس اف اا ےس جم
 7 ےہ ۱ ر و م
 رو امی ںی خزود بسر کے ز او گاد لر کبد کا ہور کے ئل هر سا

 ها ابرو تفسير وب ی نو یه ورک کر اح ذ سک
 - ساب وارد باشم کل ولت کف عباس یر رها رخ رخ کج
 ۔ ےک ر تراب کی م السو سار کن او

 | مح امیغالک نزد سب کے وب تاب ےہ رکن ایہ اک چپ کت روا لبا سی ناسررد
 ےک تاب ہاں ںرئود ٹر مو نرو ۔ ےن ب ےس تا الع کن ارک وید داں ویت ر

 فرز انها لع ےیل درگ را نایب ی تست اثر

 : ےیہ سٹ
 هردد اهّقعرن قریغ اهملع)کمرب وج وو نم کام ۃرفسم کا و

 هو یی زور ھچک و یخ شیوخ کک بسر کر رگ

 - کت یک یارب نب
 لا لوس ےن ںکوک ےہ فردح سیم ئی

 E نفس پک سیر پور پر
 اه نرو سنت رکن اهو ایکن رب ےس رہ ےل ۳ 20 7 تر

 ےرا[ےرٗمر ےل نر ےہ تما را ےہ تای رم حر موز لو ےن

VAL 

 کیم تم باروری

 نایک بے اا



 , ۹ ر 0

 ارش نا لم
 ی ۲ ج ج

 زر زر لباب لرب تک انے لرب تگ رج ےک ن اردا انا کی اک رپ نر 0سا
 ےن اع نا ےل ٹا مرا ےک لب زا ےک ےس تاالعردا لرز اش لی یہا ںی لب ےل ےپا ہر
 لور زل ےل واو خرزدروا ےک سیال ناجی یر اباد نیک اصروا ہادی نبقلرس کت بل ےس
 یر رک رض و رار اروا

 ہراظن سو ر کل را اوف مم ۱

 شر در تک کوری یب ترلں وتدد کک کا بج دا“ ھ۹
 ےس ایرو توخت لام نر نا تو له سو نیر زورو تن اف لا سرو
 نار کرکے ں ینا ان رپ ےس اخو یکے رم طنز عو آرا ےس رک یم ار ےک ںی رح گر

 ل وود ںی اک ن ا بجا ا ےک کد ےن یک الع ارد لاش ںیہ ےہ زو دد
 تی سا اک انب یک دالخر کیک ان کت مہ اند اک تفرط کں وفود نر یکی کس اج یر ب ت
 ال مرا ترک رد ہاوس تم رک لا بم سپاس ماکت ا ا ہد کک

 ۔نیل اطا مرتلا حم انزع دد انہ یکے لکم اع کرب اش تم ےب ےس ناز یکن عسل نایک سا
 هد جسم کے تک ےس باز ا ت سارتر ر سماع رے بو یر آر کن لد وحس او لار الع

 کیس یکے یھ مالعا کا ۔ ےچ انب بدبس ای اراعا ےس یک یب سرا اراب لب
 عسل نو وتاب اد ہر کب ےس ں ولام کز کاک کے س لبلد کت ایک ارپ دو ط کاو تیر
 موم تقار یک ا سم ترخ کا

 ټک ۰ ۱

 لا غمت اوافا ےل

 ج و ا



 ما تے

 زا م ریه ورعب اک اجر ارعا اب ای دانو
 زن زر نور یا
 SEKE E رای شا نزا

 چن ںی یم ریثنا اک ورک

 ےک تا یکی روک وضخ ےس یم لو زود بم ثاعاردا

 هد روا تنی ترک ممه نیر اب

 رپ ۔ےت نھ رم مپ سس کیک ااو زا

 رخ کرک بم ا کن سن گرام كم

 7 ےس یر نو 21 ۔اھ قت ے تر یا 7

 روا ترشی ل را هل تام ور لا د ںیم تنجبر کے

 درب رک پت

 ر



 سا نت مم

 بال رود ولاو فارطا
fرر ع ںوریل ےک نورد بن مس رد 2 کما با ناو ف  

 بارلا رکھ س کاج اپ تاو لپا نا گل روال سن زا لابا نپل گوی
 4 رکے ےک رس کن ال ارس ے نا ٹا ۶۱لا هست لار ۔لالخ ےردال الف ہ ےہ ل گرا 2

 1 بت و سالار وا هرم نب دید « بیارلا «لبتر لا - لی ہت کارل ا گردد
 لر۔ ےبذ ٹاک ادب ادرک نا نا ۱ل اددا بام المال ال کے لوک
 ۳ ب1 - ره ںرف ارد ےس ناروا ےگ کل 77 رکنا ٹاک
 الو اول اوم ٹکا یک اھم مر عد اراہمں یم امنگ ری ےن ےک سب ٤ ۳ اسکن اب رار دا تلو

 ای ساردا ےس ےک ور ےس رت ار کراں ا سر ترا لب ےک سا ۔ نییزذصمب یخ ام و

 ناز کپ اد رب ےب ےس ترخار تل سن اکو کن اد رپ دق
 - ام ادا اسرنا اہے تک کاتو روا ےک

 یشن ےگ اکہ وب تست کرکره نود یل او >

 اگل وو تادلع کے رب یر ود ےس ل ور کس نا کف بزعن ۰م خدود هوالع

 رده سا درب کو ںی اند ےن نشا ع1 باھار کن ہک لور کول ےسیا ہو کے بل
 ےک او دن سرا تستر اد دسر ناهید
 ارواب ےس ےک رپ روک ارد | ےل اوس ى ےۓ اد فار ےب طاع رک ار کروا لک

 ۱ ےک سرا رڪ نارل ن او ےس ت الع

 هل توک وپ یز وو ےکں وز درد یکوپ ترکوں ا یکن اا صان ےل ےک تامالع نا
 نود کر یب ےس ےن لف اد ںی خ زود س تم اف ن ارم تور روا ےس ا ےک ۱

 ددا کیر کہو ےس ایک کاٹ ت فرم سجی ۔ےہ لصام لت کر دب ےک سر دلم
 تا هایم ورد نوت عکس اہک کن ا کد فا عا ن پیک تنر
 العا ی ےک تفر می کر ارز ا اف نر ناک کرہ تلہ ےس یہ سرد رس کل ورک ترحم یم

 مالسالا خس تاوان اھل
 سس ج سس ے سم



 نرسم
 ےس مس 1

 زا سلنا کن نکس کان درد نگه 4 1 1 ٤ صار تاع کز کک ب تک ٹرک ت اکا ا 1 ےک کک ےن یڑککرکل او ںی لکه نم ا بل کا کسا ند ےک تات رکے بر ناک بہا کک
 بس ب اوج اکل اوس کا ےک سو اگے نا ۔ ے مے تر کرب افم امہ ماظن ٴء۱ثاکردا

 27ر

 لار ے راض وز را ا۷ت اوا لا

 رفتار در تیتر تاک نا ها ٠
 ہو وب اکر وا ےک ہک یہ ردا یا ہد یرات تر ےک تب سا می ےب فا
 هان نت مع رمان ےہ ریا ام سیم 2 هکر الب اد ےس ےترا ںیرک

 ره اھت ےس تکریم قریب سج دردا تعا رامم رد یکم یک کر
 جب ازم هنر قاب یر بر شام ۔ ےہڑ بہم امام ےسک ےن نر ویر 4ا
 ےب بلف مے ایف قل نا ظنخام۔ ےہ لوم یدین کک ےس ئے س نر دادی ردز یی کا

 نیربکتر نم ےس ای کس کے ار اه روا تب تالخ جدا نان تکی امن
 تن ترور سر وی هک تکرار کری کر اھت عی ےہ بر دعا یم

 ےب زود ےک نو پک سر رخ لوس ی ۔ چپس ا کر الکسا راہ ںی ےب
 ما کد رام ۔ ےس یہ داب یر ا ےل ےک اوسر کن ا ےس نا تاب د ١ ےہ مردہ ےل کت

 ان ےل صف کم 0 وت بے ےس هپ تی ور ارت یس اروا بارو لا ےل زل

 اار رپ تا ات راز ےس فرا چپس ایک نيرو تر منم بی نرم
 هکر وطن کوبرا ےک ےس بسر وا ےل ےس بسر بام ا۷ت رر م ان ارکے یہ

 ہی طام تاماقم لبڈ بس رب روطےک نم ۔ ےک کا ےکر ارش او زرت دا تکو تاود وہ ےسایک

 ۲۳۸۷ ۳۳۰۷۲ نر « اہ لترا ی YI“ - ۱ ۰ تار و۳ لا

 م فرز لا ۷

 0ؤ
 | السال تاد ۳ “ا نس

۹۱ 



 5 ٠ ن سورس

 کرک کیف زد هتل 5 لاوس ےک رامش فر کن و وزک
 رک رد تلف لب ضد

 ط 2 ۰

 هرس رها هکر نا فیت
 ےن ےہ ےن شہ قم سم شاداب کن ای از عارف دا ہرب اھ از ےب ےک لی اض ا فر 2 ھم ویب
 تن ی وه از گل تضاد گر
 راف تا ےس نار - سد لو ناال تالار ٠ ہا ےن - رب هاش اد کت و۱ تابانع امف یک و یک کک

 گی هستیم بسر لری یدک کرک س یک یے لایا
 ہر ۔ ناز روا تک 7 ےک لک لود سرب وک ہد ےس ےس ےک

 ا امت فل ص سیم ےہ اتم ےک تل رددض کم وف رام فو لس اوت تا لار ناس ادنی

 تو تر ےب ےس الہ ا نیس ںیم ناغرا ےس مت لیوا ےن ےیمرکت ا ک
 نا مند )ےس یر ماغ بس حرص - ايم زن یرکالاو رادو هاجروا تسمو تر۶ ی نا

 تاب بد" « ساتو لر الر س بول بز ایرج + بلاط یل زا ےن
 نامت راع نری ز ؛نارصلار کولا ۰ ناوم نب هری ر با + بیاد لالب ۲ ترک ن ب نگرلارک روک

 دوا بشکل مہ متی درود تلورو لا که تک ےک کے کا ہو ۔ ےک ترم هک «نامگن

 رب یک تر کر رر ویک اد سرخ نکا کوک ےس ید نام یر ادرک ی رام اند
 اکی م مس تر لید یر ا تا ے م السا شیو تاواس ےہ
 نر رار تح ے ےک وتمت ی راس اد - هو ناکامو رف کو رپ السا کر را ار

 اکبر ادت ی گناه ت ا۶ا ارپ لوی اھا ن ال نا ےل کم دسر ےگ

 سے دو و ا رر وہ
 رس لاک

۹۲ 



 نام فام
 میا

 ور اکر صاد ںی تج

 سو 007 ہک کک کل یل ۔اکہ مک وکں ین رو کر لب سا و در لر تل اب اگے یب نا ا و ر

 ی ا فام لب ے ںی ا کے فال ان رت ناکر ات سس

 ENIS تو
 تم ر هر تب يروا اد تمش یهو ابر طا کر رکا ےہ ت اوا لا
 رکے ید کلا انگ کت لب گرا اگر تیر ن نر کسب
 ۔ےس ںوہہ ےن سی رز زر یی تن مچ یر ںیم فن کت را

 وا ںاہیر کا ےب اب ےسدعبےسےےنرپپ لفاد سیم | ںی قتنج قلعکاک سا ےن رکا نج
 و نور ختم ریل رپ ےن نادا ےیل کیپ لصف ںی ناب ر کک سیب
 راے رتب ت ۶ باکو ںاہب > ےک لری بر ما - سرت اور زن

 لر نر بت للدور تسر ےل ےک او لا I ےک

 زروا ےہ فری کے یب ےن ام با۔ سلاد سم سام ا ےک یز کز تی
 رب يک امور فرم فارعا رکے ہ باشر یک تط کت ا سا ب روا ۔ 0

 Ld + ہر تروا با جن ےڑو ڈر جیب لر نیت رپ بس لنت + می

 لار ےب ےس ر نار کنید ےس وہں یدک ن اورم ہد رل لب ںیہ رمارو ںایکینرد ہا
 لرو هر کد کد که سم ید

 داتا سک کرت مو نی تر تا لک ر 7
 ٠ ےس یک رح ف یلرعت کت کس

 دشاپن ےرازر 77 قشم

 RE ها کد زر یر تورم رگ ما 2
 ۴ مم دن ےک تر هدر ریز اکی کر کام
 شرم سس یم را تیس

 | سپ نت ماسال تا



 2 صا
 ار کک عد ون ان امر مهد تجریش اب رخ یک کں ایریا سا۔ےس سٹاک ٹاک
 ےہ ار رہ را اکیا تیز ے- نود نک مهال د مه بلع توخ )گہ فرخ 7۔7

 ۔ںیم لد ںیتم یک انور ام سا روی تنی تب کت شری ہر دا

 هر نر تیک لل ردا سر اں ی مم فل لک کک تد سر ن انا لرکس او ۰

 فر سل ما - ےتد کا اکر ےک سر رکا
 ۷ نر رد ںیم وی افر یاں ویٹ ارش رپ فیل بس نامش کت برگ

 رب تاج !تنشو تمز ل دام مس سا امام ماما یاس رام کرب لاو | لن

 ند انک بس شکم کس ھر داس ہر ںی ہرن ناضر کک مات یا ےک سج اگے
 : ےس یب خرزود ےہ ےک

 تکیے ہر ےیل ا
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 ممه لار ر

 نماتیلتاوضفا لاتا بصارت اپبححصا یذانو مم و ووص 9 ہہر ۱ ص 9ور و وے
 ه یی مهم هی از اوو اوال مو ١ مصر مس ےس ےے  ںےر اس ت a2 (u د1

 و مو یو و م ۶ مے ا ےک ا ےدہ ورم و مک
 ات لا ويحاول ترغواپول د اوهم هنيو اونا نیلا ° س

E E 
 مو 5 ۱۱۶ ی ۱م رد د ےہ ے ےہ 2
 یهو لوی هنلصف پکی هچ نقل و اش نون
 ط۹9 ہک 2ےتر تے ےہہک 2 و و 4 یا

 روات لا نو ہظنیلھ اٹ نونووی رووغل ةمحزو
P9 214 ھعدمم A2 PIL A7 ر  

 تءاج ںق لبق نص دوس نیلا لوغی الوات اب موي
 رو سرو ص

 ڈرنا انلاوعفشیذ ءاعفش رانا لھف اپ تر لس

 ۱ مو ور وم ۴ و ورم
 ۰ س 9وم

 تئ٣٦ اون
 ےہ

 ور یک یھب یپ اس ۳

 تمل ور رہے ںیم ن؛ سوم کال لوح سیل نم ا

۷4۵ 



 مت ۱ سم

 وز زرتشت
 نر الا کش رد مگ و

 ی زی و بس سد بید ےن زد او ک

 تما: یکن د سا نگ ہو نیر ےک ییا رج یارک ا

 '_ ےن تکرار اک ری مراھہ ددا ےس تراب سومر ک

 سجی سال بک سا بلک اب کسر نا رسد

 به را کب ماز تایی ےب سیم

 رکا نب ےک لامعا گولی ایک یہ تحمر و تیپ ےب

 1 لر لا ےک لر ہر پاط جانور ںیہ ںی ےب يار

 اب ےک سیاہکے ع چسب ناف اط ےس دی ےل وہ

 ۔ے ےک ایا ایس لس انس بر شام

 اکا نیست عن را ہک یر اس شک

۲ 



 لارصا اس
 مسا

 “ضر باری کس ےک رک کک ا ٹو یہ اینپ
 3 5 ٦٦۹

: 

 روا کن اماساک ر ,Vé اے نوا شش لب لک ل مر فر

 اردن او مانکن ادرپ اذا کلا

 ترم اتم

 ۔ ےس مارحہد ےتامعاد کور ترم سہ بافت او ای نما ےس رک مع ۳

 تا سا۔ےس فلک اف ای ےس ور کل تکا یر سر لرب یر عن رخ هاو

 هد مار سلم نا ترقر وز رنو ایی ست یر عن مس
 یارک تست یک تم ےک نر ءا رک نرل ت اخیر ہت ہتعاط 2

 « سوسن یدیزن» ےس وم ںیم ےننم ےک ی نب 7 ترلرشروات عام ا لاوتس اک

 گر نایک لک زره که رسما « بخون ۔ےس نادر عج
 ےک کر م الان اب کج ار ل رخ مری یکردا چرا

 ها سر« نور سا سم کسر ےن بنعر م اما ( دوسرا )۔ےہ بدل

 وپ تاب ایپ سم یم لو نعم یلص رجب تست هو سر ا

 ال ار دام ۔ ںی و سر را ابتدا راک کس ا

کل هم ےس ےن ےس لو. ےس صمم لیتو زو رب ان فی تن ام
 ل

 امد رو کی پنل موکت شراب روا جرمی تو
 ها هیوا مدعی امد لار چلا مے ترطللصا لا لت

 سہ  ںہ رو ب6
 ںیہ سس ور رم مش ۔ےلاد ےن رک شر اف

 و 077 ےس ا
"۴ 



 مہا ۱ نا ۳ مم

 را ولاا تی لب
 و تار امر کے ا کھا ان کرس یکے رم کی لو زود روا لرااو تنجب

 تر هتساهپ ب عد ردت ا یکن مطب 7 اھ الاد کار عید رر تکاب 70

 ےب تل يک ت کاسد دا زارا ں ید سرکه ور کاپ اہ بج ککے زد »

 ورگ رک کر کشک اسے ے0 بک گره دید فل ناروا

 ظر تاب سن ےم سم ولام ار جس یھب نعت ےک ترخا وب تاب ےرلدر یہ کیا

 ۔ےں وہ فشلا ےس مط نہار ےک زو هرز کرا نیو کدو کل م

 ۔ رب ابو کس یر یاں یکی راہ کا
 ےک ارد کز درو دیر سرور ےک غ ترو ا ماعا عراد ےک کول نج

 رز اب نا کشید نت ہو لس است بن رییس نیس سی زاپرقن

 رپ حل فیض نیا رک قام ۷ک نا تام اسد ا ںی تیا ےس کت رر وا بج ےب

 حل تا کما ےک کمر ےس پیج غرور نا رک یی تقر ب ےس ترب

 ۔ ںی بن
 فر تب سوت را - ۴گ

 لار لوس تس» ماسه تنی بارسا زود - ور رپ < بنا لاک مم
 تست رخت زا بیای از سہ هاب دم
 ے ےہ فر ےس پ

 لت نبی ےن سرو یب ےن ادا ےنارگحص ےک اچ ےن ارا

 ےہایکاریب تھ ہی ےس لہ اقکس ا ےن و. ساک سن اپ فطر لب ما ق زر ۔ س
 و ردا رط" حر ط ۱ - ور هد ےس لا اش کا اردک

 ۳م بلطم رپ هریبلع له کم قزرا 7 روا سر اہ تبام ےرضعیف) لعن سیم
 << ںبتررک - ور هی هد رب ید هنوز رک اکو در ار اک

 لس لای تاراقا هک

^94 



 دپ اروند اےس چا نورد ماا تس لاکر تاع کر ازفا ہل مس رک ا ےس پاک ت ارد ںی ےب ےک هذ رترس را یا تو لر رزرو سو 7*۱ ل من اهر او رب ریسک س کارن ھالا ن انیلع ایف ا ےہ ین ںی تساورد یں ریز ود تاک از روا ے ا الب ترس نر اف سس بیس گن ای کت ف ارد ےس و ہیلع ی ترک هچ یمنی بشری. ]تلف کس کل ندا رتن رپ ترور هی کل رکل رد سد یاد شم نکن کج همت. یک اب ساک امار کل ب دم یر ۷ ےک یاب هل ںیکے تب زود برکت سگی سا مرد کتسارد سال ےس ان راکت ر ا رب ناب ےک راپ حی ہد ےس لڑ کہ ےہ کک سیر ےلرلاد تو لڑ ئ راو ر رک بس بل ےب 1 تت1 تاب ےن نج ۔ یک پ ما یف ما تس نزور یب ےب کپ کی اردا تکی کچ اردک ی رانا ےس تی دار ا ےس لدوس سر الا یم بالا راک نزد رورو رایو د ےس ابرو کرب گرو رود ناد کے ج لد ت ۷ک تر
 ود کی ورم تبت

 جرزور ر ےس اوبرا کھ چپس ں بب نت لا رپ سمند قم ےس ٹری ر ددا نت کو تم ںیہ ی اھم ےک ےب سرا کارا قتل ددا لیک ورب شب کی زنا کل و سا اب رب برف سن یو رک و ام اب لر و اش ان رکن د یی کز کان ےس لر درگ رپ لو کن ر زنده فک باز تا - ۵
 تر نال ےس ن اواز کت شرب ساکنا ۱ سر رله عزت بر هک تن. مرمت
 7 لا خود لا رکے یہاید بارہ اک وس اد عب ےک سا ےک 1 7 ا :i 2م ی سا جسارت
 س

 جسمی
۳۹۹ 



 توزین ترش بم« بس داوھد هیدن دسر یر کا
 رز رب کسر زره سهم سا رد - ما باور ےن اک سر یت راز ےس
 یو نود ےس ترداحو حر الن ےک اب ےک ےن سیم تل کر اے رل تم

 رت ےہ کے لا ےک ین اپ کر ب اض نصح ا ہر و یکد ہو دوا ےس ارو زکر کل صا لک
 200 رکے زم عدم تری لا ۔ےئوہ لب برم تراز لطمه سا

 تارا کرو اض لا ضا حلوہ نصح ا دص اں ےیل بر رپ ما کن«

 ایر کوال وفرع اب ی رو پسی وہ یل ا کز ےس لامار یم کک آں یں اکہ سارہ رک
 طس ےک اپ بلو بارک رد ۔ ےتیک لر کی رکو دردا چرا م۷ تلعب ںی تیل

 یر نعت کا ےس یک چ۷ اھا یبادد ہو ہک پس ہر ر وپ ب رعت د ںی ں ما
 ےک اصن اروا ی صحت رکا ےہ ہن نید له نابز اصل ای ےس ناک ید ناض رکن
 هک واور رواں وکر دہ سیم ید برب ےک اھ کا وہ لر ت ےس اچ ادر تپ )اپ راس

 تشک رر اع فرص ہو ےہ ا تب پک ہے لد - ےروک تر 0 ےب ےک ہد اگ

 ۶ ورم لا ضک بیر ره حس بر بب ےس رد سا ٹنا/تارنآافموررٹ کک رم ویک عبروا

 لہر زی ماچ ار ی لر ی مال او وصف یو هی ا ےہ نیک

 لا ید رکے پہ سل رل ےس کر کی اب ۱ کر سر قوم ےک یش رخر وا یر دا ےس اد ایر رد

 کت ارو مصلی الغا ردا یکی د ی هو کام اپ ی اسب لا درب زنند لا. س
 دام لا صرع لار تل )ورد بش گل - لس لرصکس م رم لم اید ےل ےس آے س ترآ

 ران کت اباطم ےس ںیم ےب سه رت اک ےس سر ںی خ۱ ںوہ کی ںیم یک

 رہا د وا ےک تعامب سے ار اد ےنرہہ نرم زر سکن اف م انتر دا ےس یہ لب م یک
 نک دک لگن ریمل نر 1 ںی الامر و | یرضاع لاس یک

 نکو لص ام تہ ےس لالو وو اروا تش آں اجب تستر ایه سرچ از ان ےس لر
 ےر رکن ید کل رب اد نسب ایر تل یکم الس ا رکے سرک ون ر لک
 ین | ورک کا بل . تسااٌ لو شرک ندروصل یب ند راپ رل رک ب 72

 کن یم ےب سیب کوک تک رکن شلوغ هلو او اف ی رد
 و

۵.۰ 



 ۳ ۱ نصر
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 ان و یار پ ماه ند لامز ےس سن ا چپس اهم مس ی ندچ

 شنا کل ا )ند سی بل پاور هم عام لو هک تلف تم هکر تو
 "تپ سر لاھچ ےس اردا ند نع ےس انب شاق رکن ید اہ ےک دامب رص تع
 +800 ۔ ںی ےتساھر مکرر لماع درا

 وات هزار لکه کار
 مي یک زہ تو لم ےس آہ عد
 ء لامکاد راجن دا لات اشارو لکی کر کیر گروب حرطیکى انک ۔ںوہب عرب ےب
 باوکی د ںی اب کک ب لوم ےل زار کٹ ہب ےس ںوماکریغم ندرت گی سرت
 7 ۔ ےس رار ےک ا

 اح او ھت مغ ےب و یک لمر ادر ےہ گم کن ددا 2 ای ا لر 1

 یک نکہ کیل اه بار بب ےس زنه رس تین ید ریه داند
 الا ےس بناب کہن ب سز مالا میا یم ید - سوپ یک ںی روصو رکن ا ےس

 هجا رک رس رب فا ےس اب ہار کت داسو حالف ںیم ریا ےک ید ند
 اھ یم صد کن 1ےن یکدم کو ی ےس اس "لابی مارک انس رژ

 چک کرکے س نارد ںیہ ےسمارا ےزز“ یم ےس لپ ےس هد رک ید ےن
 تساوی ساکن بکر یم ھم ہد ےک سا ۔ےسہ یر

 ۔ ےس ابر لوٹ ٹو کیم یک تی ید اھپ ےب تمادق رب ہک سر کس سرت راز
 ہے 2
 رکی رو ترا

 ےک کت اتاط یک ند هد تابوت طر اکا ی -.
 لک ترک یوم اند رکن ا ینگ ۔ ےس ےترکراکل) ایکں رد ۱ ےت تسر
 ای رم يا سون عطر دا سرد لی 1

 ۔ے نر رام ا ےس هنری نم ترسناک

 هات ات اس د ها س

 مسار ےس
Eہک ےک رہ کہ ا ےک تم رہ ہہ ےہ سس ےہ چے  



 من نی سلام
 ےس کے سے نک ند یی ی ےک ےک ےئل بکن اہ ںیم تب ا سو اشر یبا

 ترک کد یب نکے ں ولا کپ بچه هک هتک مه می کمیت یر
 ۔ ےک سرکہ ادع ایلنا ےک نایک سا سیره شر ز

 یر بلبل نر اوم ےدد ےس یک لب یم کت زا
 کند | ے گ ےک ں وت 77 تل لامر عدلت الس اءا۷ل ولوو و برمل ابو مت

 کل اہ فهم ساز جم لر کت اذیت فن خالد الھ کت انا
 - چشم منع سن تل منبر ار قاین اف

 هه رام تی /یراھپ ہد ھی ینڑل ۔ ےہربب ا لاک ف طعام ندددج اننلاباذلامام د

 نود که سر نره تب گرد خرم زور سب رکن ی ا
 رکا ںی تر ںیم نرم نفس رانا تب از را ےسرلو د ٤ یر ترآ اں بیک قاب

 ۔ ےن راگ شک بود چک رتب ہیلع را ور باج کے ررر نف
 مدرک ریو سراب ولو هم رپ رلاروا یر را

 دا ےک سیم زر اٹرا ای لا 4 رہ لپ ںی ب انہ ص نت کت اف وررکے دارا

 اٹ وک  تش لراندادلا روا یک یر یم تا( ترابی مس نمک

 هما نامه سام یکی همسر رب رد رپ هک مک
 هم راو مو ا امام کی راح یکن د چ رات ابد رگ لب ےک ےنر کت سار روا

 ۔ے ار ںیم نکے یر ترک سہ اکہ نان قاط یھ تج ناگ ایڈ ہز ایسٹ ںی
7 2 

 لب تر
 تم مک یم تال بان یا کیہ اپ ےک گل نا خاب دا“ 4

 اہم سیم ید کب انکی سلم ق .هچس_تقر و تیوب ےیل ےس نالہ بانی رد نمک
 ا لایا گرا گر اس ےس یہ کک یر کت ار سدا ےہرر کل سل الا یاد
 این نس و ما ےن ور ا ی رکے بنر رب تدون ا

ua ۳ 
 سس

 ۔ےے د تم و سم تست تے ل س ی و ن ی سس



 ممد

 نشدم
۰ 

 و هر تی رکود یر کف هر تن ۶ لٹ ے در ےس رھپ ب و اب

 رب ترس يک یکم تراک لک رم از
 7 ےہ ےک نادرا ےہایکت قی 1 ےس گاو یک یوپی بالا

 تیتر ی ید موم ستم ااا
 ر چ کاک ل ای ساک ربا یک ناگ
 ےل ےک نا سب ارگ سی فو انا بالی اردا چکی ید می کر
 تبع ب تاب ارد ناب ساک بل پس تر ردا تیار
 ۳ سورس مح شاد سوم ار عام هرس نرو تاصرذف درخت
 راک که ان اکت قیس یھب نم م یکن یک ا تاک ا گولہ کے جہ یم
 ترک نانا ی ےل اور ا یس تک یر کوا ےس کک LI یی ل رانا

 ینا ترح نون ہراغا ب ۔ ےس آہ عید برات ج تر ادا قالخا ےک ا
 ےیل ب آکر ب ےک ےک ر ور اظ نیم یگ منز یکم امام ےس ےناپ نا ارپ باکس سارہ فری ت اتا
 تشرد تام ہوکہ اب ںایکرمنز یل ارجں و تحمل اھتا ےیل ےس سہ بی رکے ےس اس
 ۔ےہ اب اراپ ےل ےس مان سکتے ہ سی

 کرایا وی یم تیذس رکے تب تان کرم تو لب یارک نر ارگ

 0 . چ تقرر تباب یم
 سا يا هرکه لیک سر کل امر کے ات مج دل لار لی

 نہ سرک ضد یم کنز وک درک بل ےس اہ اکر طاع کت ایت کم اقا کے ہ بال ویز
 لر. چهار تکون رگ ص هد چت رپ کر وا ےس تروم
 لر تیم ار ھرارو ا تسر ار یز هل کیو ےس کرولا کر 7 7 ز لا کتی
 الر کت تن ایر تار دا اف بر نگر یو

O EDETE سچ سوم راد تیمار کور کل رع ساس خار ےہ 
 مس کج ار تربت
 نیو نارد ےک رر ب تراه تعرب ںیہ ےب تابا صمت اشو یر نرم

۵۰۳ 



 م
 4 ¥ o مما نال

 ےک روا تیکت ماف تداوم مک تم سگی کل صابر هر با
 رزرو ترو ا نری« باص تدامش + تلارع « لوسا ےک اروا زد ازج لر رپ ناو نرو

 رپ هر

 نرگنمدا لد ۷ 6 و

 نر گور طور س جک ب ےک سره کس کو ها ۱

 لا! شارپ یش اب ےک ںیہکے نج ےس انب ناز یتامےس لی سج گرل
 نا بکس کی کر کب اذ لاکو رہ ںیہ شک باک. تت کریک اھ اک
 اے ےن اس بیج نونو کا ۔یرکل بت جب نت ےہ ام ما نام رفع 9 1

 آکے رب بدطم مش مور روتر سر رک یا باب نی
 نسل را کتاب سا کے سر ان تو سمی و ےس کرم کم

 کند سا اگ روم زود جن رد تل عاری اور کا
 هر نره بیر لر هد سا نا رد بک تشک

 ولا عم تیا نر الو اي ضرب کنین سا نی نا سرود

 مس 7 یی گن ماس ےس ساری اا نامنو ره بسا فاص فاص ےس

 داور تسار تبشب لس ۳ سگ هو ںیم ےن کس ید فک ےن را

 ھکں ٹیم ے س دم اک نم قیس یک کود ییمےس سرکس چکر جر تہ کی رنز کی۱ ےکک
 رکن ورم النام ےک ضخ 4 2 ید ار لع لإ ا ایپ 7/1 ازم کیر طب | رصد

 هل بار مو کے نرکل گپ تایاد یر وا تک تب درد سگ

 نفس تير ےک ےن طی گر هد با سرخ ریپ کید
 ۱ ۱ هل ببار اد ےل ےک سا ہد عم ار مود

 شا ید ہے س ںیم کب نم لس نوک نر خير یز وذ
 ابا رکو دکر بب کر ےب رہ میام بیک یا ت ا کپ لرزناید یک

 نرم هنر نان هوس تادان ےل
5. 

 ت



 نیلام
 ۔ےا رہے رب را کہ تباتقیفت یش لب بس یت کاک ب ےس لب نیس, امر سپر شل رج ارادا 1 22 LEL 1 رر ساظ مم “روس کت تاو رک ٹپ ےس تا لظن سنا ب کیس . تتلو امام ہد یر ک ےک سر 2 ١٢" رپ اک ںولاو ا رد نیرو ۔ےک ام 72 6 ںیہ ےس تار وا ےردام نوک ررر اط ن ر 8 الو را بسے لا تو ا تار لا تا و هر جج ںیم ےن رے رم نہ لاک ترک ےرص ٣ رە

 تانک افتر تاب هک بکن کت قد نبرد ےک لن ایپ کے تا و جیب سرد انکی یک ابرد ےہ اد ےک ا لکم تبع رکن کی ںی رپ دارایی ود ںیم ےب ےک یز کد رک لبا لا ی هلی لعاع یکے مکس سا اص نیل کپ ترے یا بر داس کف الف ل کتب امار کرے رکی وف اکے یک کوکں و اکی اف ایان دا اک امم ےک کل راف زم نر شاکی راس هل رب تفز سر وکلا ےھت ےک رک پہ 1 رب تر یار باک هر یر کم شرافس چکر لاو
 لر هو اھ مک اف نر یم نہذ ےک ن ا تدب یک لعن ےک و دانہ روا ہے کرکے ہد یک صناع ا کت عاف ۔ےھ سیل جید سس نوه ترول ار
 زر نارد ےک تسد کس سار دا+اش بر اجدر ان کلب ےس تھی تب ہد نایرد ےک

Juےس ھی ز نک نسب ےس وشام غضب یھب کن ابدد ےکاخ ہد حط وما ےک پک ین رر کرد لر اید اس کار یوردا ماخ بار ارد کارا  

 ماسر

 و ۱

 ما

۵۰۵ 



 7 نم
 هاب

 ےک ے زت ترور کک ار نی کا
 شب ںإ ےل ی ہد دنع انان ءال ءو زن تر کر تیک اد

 رر ررر دید ام کت دام هرات ساک ارپ تاج ارش اکا بجے نا هک
 ۔ رک کر ز یم بنے شنکر ہد رک کپ ےہ رمل فون لالا

 زر سن لا ضرر تم تست تا
 بیس نا ما اک یک سا ۔ ںیم کر ایمر اک نر سم یں اردا ےب یک لامر ہد ا مم 2

 ریہ ےس ناس اظ تان ود اح و ےل کرسی لا ےن نر ۱۳ رپ
 وار ےرک )عش راہ رجالاد ےنرکت معاف رک که رکن کد دا ھم ایکس تر
 ۔ ےہ ۳ر کس م ازرق ےب الب ا اگ نس ایک نت

 رکے را کلر دي اب یاو سج رم تروا کرکے یکے کوی رود
 کش یب کت حت کے سیاہ کر وا رل نم اوخیکے نیم اند سا ہرابدد یی نم
 ںی ااا ںیہ کور فاد ےس امر عا ےک ےک نگ بِ اھ انا ےن مب تقد ی اروا یک

 ۔ ے ارا باوہامےت ساورد س١ ۔ تک رج رب ہو کر زی رابرت ار

 بارہ ر لاد

 ےن اشد مم کوزہ ناس ve ات ئے گول نا اب 4«

ll eہے : هد چسب اکی لب ۔ ےہ ب اوہ اک ں ر لود ناب  

 بر + لر یا تیر رک رپ باغ وردد ےل ران رپ
 رج بکن هو ودر نر

 اج دم ور اک ےس ےس لو ا ےکر کر ےسا ےس یر ےس بلا ناما تمت کل اعر

 و 3تن سس



 م ا نس لام

 رعب ےک ےس علوم رگ رو تبار مپ کس سرچ ہیلاہردا ےہ ناصقم با ےہ ا ا
 بابا ےک یم ھم یھکت ےل کک ات اک لی ےہ نم ےل کی یاد هارد
 تارا درک اف قران و تب رک یک اب پاو کب کپ اپ
 ۔ ںیط ھیں یم ضا وہ ےک رکن کک درہ کے ایک

 - نولز کل مهد! و هتعاوهنا) اوداحل) اددہ ولد

 ۔ںیہ ےئرھیگ و و ر ر ےک رک بد رسم ام ار روا
 ےن لتا ںیم ےب ےہ ہن کے سرد ےک ت الاردان اکو یدک باور اک ا یکم
 ارام هک اچ مکے ام درک تام اراس ہو ان اوّل
 تط لت ٤یا ںیہ - نوردقل ارد ام م ھتع لس یکی یتا ہر لرب نام ےس ں ایز ادر اڑ فا

 کا تق لن اگل رک ےک لوپ ت لام باب س تردا یس یز نا یس ہراتا

 راک ا ےس اد کر و کر کن هستیم هو لر ہدایز ےس
 ۔ ےس انب عع



 ہک 1

7 
 صل
 اتا کی لیا تصاویر
 انیس کرن لا یف کیس
 ناكل هل و نا زم و رسک

AN A78ت نییلعْلا برها ربت رفاکاو مو ےںی مم م)  

 ظط

۳ 

 ۱ ۳ ۱ ۔.
 ارگ زر ور ولام اے ںی ےس کر برا اہ ال

 رکت ارزج -اوج ایڈ ہراججرپ تنللمت نکے ناک لب ۲“ تھ 4۱
 یر ۱ ۔ رر

 "لارو د ےگ: ےک ت ار ندر پردا ےس او کادر لد

 ےل ارم سا بس هه را ردا ن رے

 ۳ ء۳ 7
 تك اب چرم اکیا دا ےن یس ارد ادرچ - لو حر

 4Y ر و

 : عج رد بلاک راک اچ

 برے سم لط ںیم فرح دا سب ےک تو اط تھے میل ںیہ تنا ول



 ہی ںرس رمح

 ےس قراس عرف مور در من تک کت فو ےس باخآ 2 ۰ 7
 هنر ارت سلف ملا گر ر (یوخسا ۔ے یاب بک اف بو

 < یورو ام توقساخ ےس ےدب ےک نک رٹ ترحح ے یب ےہ / ںی وم ےک
 یکه رار راس: یىا یوتسز  ث سیب ےس کک ےگ ےس ر صاروا هرارا کرب راد

 ےنر شب قا عل لی شیب یوتسادق سیب ےہ ایبک یم نعم ےک ےن رک تہ رپ ہو
 نوا وتس ےک ےس ارو یکے ع ےس ۔ ایر کر تر الکل ام رپ تر

٣ Ssگدا( ۷ش تح شرم ۔ںیتاع نج رپ یے تروارآب  

 یز اپ یب ےک یا تخ ےس و ا ت لی رت ودر
 ذکر تنر کپ ا لا کرارا را لع یوا حن ر د ےس ی تم ران
 یز الفرم نڑرتلا تاور ن امن بخار مادرد - تب اں کت مت رک تشع
 (رک,تشرعت ال س اردا بو حج رم اروا تیر فتں یلص سٹ /

 رو ریس ۔ںیہ ےس ےناھکں اتر ںی سول ا مک
 روا چرب هو کل ہک کے سر ابقنا یا یگ ۳ک کی کے ےس واب ردا ےس

 ہش لت ںالف ےس روا تسأرپ رياکی که تند مع ت ۱

 ۔ کلم یم کان تع کن اد

 لار تاب ثر رول ترار ترا

 فر« تار سیکل ار ترپ تدابکد وے تیا یر ب تای
 ےنال ںیمدربد ےس مع تانے تیہلردیحیت۔ ےتاھع ایان دوم” سارہ ک نم سیکس ا یس رک

 ساروا ےس کا ی نل داد یخ هل ل ۔ےہ یس رب کک اد فرم تہب لا ےالہر یاد

 رک مے -ے ہی اج کی کس ا یھمت مع ادا ےہ یکایک کل اگ تابع ےہ اس ۱ جی ماس ترک
 ۱ ۔ ےا کی کردا سکت اطر وات رابع ن ال اجال ن اک قل

 لت نر مصر تر تر و در هکر
 موا- هو ترور ط کت ار شد ےہ ےس جم ےس سم اکر و تب سے للا

 ھ۹



 ۱ مر
 رخ مرا نالا

 طر ماع یس ر داد دق اک ات سوار رو نر قو بت “رر نے ےس مم تاب

 گیر رب هد شرط بار ناو بوس کس لر رگ اض
 ب ۱ رپ ےک ل اهر مر اروم قشر ارس اي 2 ےس ار کر اا الا بالحب ولع ےل

 درد رب کلید کل يا کسر ی رقم رک سو تیر زر
 هر
 اش تحج سم نایمردرد ا ےس ایکرب نال اابوس ہل تابت ایسے لے رکی نا زا لا

 ضد 1 لمسی ےس /ے ےہ ایام دا ج مرات تک 7 رم الاد نازل روا

 رز تمبر لر الهام یه بی یل ے تاذ یک
 کر اند ود ۶ھ ےس سم نرلاوس ےک ردد)ےہ بر تاک ل | ےس ےک را ےس آے ف 7

 اخ ۔ چکر اتر ریلی ک صا فاو د دل ےہ ےک یک بردا کرک اں ابی یب ےس نس
 ما ید ردا ےہ اد فرار سان پر لب ےس تاذ لا ں نور او قل

 مرا کر ضر کل یی یسک رم امر وا قوم کج سا فرم تشیع سراہتے ہ
 کینال سکے کا کر چپ کں کوک کے ایک کرن اک بان تن سیم تی یب یس ا۔وروا یک کا وس ےس
 تله لر و سرا تک اطو تب بن هک از تارا یا ےک
 هست

 ےس ںیم نایز یلاسنا ےس ےن اوو کت اعادت ےک ی وخوا افسر لب تاب نا
 کروا تنطلسر ہہ تگ کس بان ای زاد دو تالا + تار لا ها

 رج لو تل صبر ضرب رقم چپ تم مت
 ُم لا ا یارب ند ےک نام: سیہ ےاز س | ےس فیصارک

 r eS تیبا ياد رصد کا. کبک
 رب سک تیبلاحر دا ےہ کت اذ سک1 فدص یار ید نون سدان زیست 7۳

 ےک ا ا لے یر ل مس تاذ یی ہو کت ارایفخا رک
 لی ماسه ںیہ بیر نعد ےس رباب تیام لک

۱ ۱ 



 می
 رسوو سرزد ی اردا ےساب مروج عاد کت اد کا

 7 سس سن 77 رورو کوک ےک اے
 دسر رام

 - یکی وا ک نامی یکی ےہ ےک تراعوکت یب بر راہب نر

: 

 روا
 ۔سم ےب ترش رد لنک اٹ وچ خا اولاد لا اردا اج رد ےس ید یک تب اب ۱یکت دابع ر تک تراک + ےک ںلد تر مت نر من دک ا ھ نا روا مک ید قہ هللااددبعا

 - ےک یک یو ےنآ کلی یاد اما ایکں مان ےب ےس تراب واد ےک یز کد ناص کر کے بات دا اکہ رک اک تاق و لا کو فرین خب ےک ہا تط ک ترور ور تر رب تم يا ی تیپ ضیط تاک لرکن رصت رپ کا کہ نر کت سقز سه فهم اه انو کلم و نه اب انب لس ے تداجدق لود 2 ےک تک تا رک ےہ ښت ا اپ ل رکن م زر نام سرا بولا ئل ع 4
 ار از ند چہ ںید تقو نیل رکےن یب بلاک سیالی زود ھچک نزد ناک

 : ےس ایک ن فراع یسکے یجب ںیہ دم تار ند ےک برف لا رو تا ند ے تراش لخ ہکے ا اھ ای ارب ےس ںاہکت ار ندر اھ اوٹ اد یر بان توں ا بی ست او ےس بدو ول ےک ب ارذ ارل تارروا لد نراس نو یک۔ ایا
 تسرد تسادرا ار بش
 يہ 5 7
 ۱ تسا ید ےس ا ١ و ناجا

 ا ےس وامر ارم یکن دے چ هام ےن ےب لاب ہک سف خا الگ ی ںی ترسی عب
 تے تے ےہ تداک تگ س دم وی نو اف یجب ند سکا
 ر کردا نانا کب جا اب ترور رم ب لم بکر ہد جم علعن ممد هد ی لا بو ی و و بو را و

۵۱ 



 ي و۷
 تام نر شیره می رخ رسیور تا
 پان ہد الا اک لگے رام تل سرود رز کرک, بلسان رای نک
 لے ارور “دونو ےل لکو بالا سون ورب وک برب

 1 7 گن ےاڑ ادب ںی درر چ نارد ناک اے سیا ہو بر رک ا اک

 رد مریم و تاب ین اب گن جا« هشتم پس
 اون ماس کا رگ ییا خر باخبر عردرشم ےس سم ول ےہ سی
 نس کر ںیہ نی ےک ند یما ےک بیخ ۔ ےہ ند اکی اع لپ لت اککت واش اع ےک س
 ۱ - یہ ایان

 نورعت ام ۃنس فلاک ی لہ ےدنع ًاموین ١
 لام کیا ےہ ان تے بر هستن 727 ت وا یراہغ نو کب

 - جزا
 - قبل ور ورک تل زنا کالم مولعم ےک سا
 ىلا تاور ری رواں بدلہ ند رنگ سان ید سارا سن رخ نی ات محب

 مسير الش یسک ا لیے رات ےک زد
 غرا کای زکر کپ دت رکے كس ہیلع یلص ا غم کں یب تک رم ولا تزھر کے تیبادر
 ور ےک لب یر 1 5 ور زود کسب ترو ٹرک زا 2 ام زور ےگ مج

 ۔ایاڈ اد رعب ےس صح ند ےک کم لی ڈرو اڑور ےس ھچک

 راس اریروط اوره ےس امر روا ےہ امام زر ن تارا وک ٹثصںا ےن وذ

 قبل کت ایک ساتو ملت شید سان ارکان ام ۔ ےس ںیم تب انب تب

 دلا افم اد یب یم رم منور یل یک ان اکے یس ھت ن رک داو زور تاس
 تلادز ےسرابح ا بد 7 الا ہک ےا ان ردا سگ ٹری اے نر سرود

 چ اراک نیا یوار کت باور اف - تبسم تربو اشا یل عزم ٹیم ےس
 وری ۷ ی یس تاب کاکا بک لص اردد رو سا اھ لا لوس لاتی یناشپ کی سا ہک

 مالسور ضش وف
 ھ۳



 2 نار ل
 یر ترور رک یکم تالا ہادی رادان - ںی ر دد ب در سلول در رب
 دوا قے فرد ھی کاٹے ںیم یا ز/ یم مرد میت مرا اا ادو ےک ایک ےس ہو لا۔ےس یکم اک سا ےہ درت ےہ کیر لف ےن راک * ےک ا کن انچ ب
 چیت یر ع

 _ نر تومان کیا را کت و رب پیس ایس فا سنا ایر دلرقتت
 رو تا م ام یہدعب ےس سج دا شنا کنز پکی ںیم کرم دن تو لحاف یر کی هاب اکیا لات تند ترک

 تر ترس یار هک روا تر کن نور اب جلد نا
 روا ےک ر اس ےس رود کرا ےس سم یھب یاد اع یر یھچ .نب تي نادر ر دا نورنا
 دولتی تالاس- ںی تیکت الاس م یی ےگ درک رھپ ویک ا رکی ا
 نت الاس کدو ۔ۓکٹ س ل روم فلک ے لال ہہ ےس ای ےراریتر دا بتل ون ام رک
 نصجلرو اے کر ارو کت الاس سم تردید ایک محل مکس نب زور ےک صانت ید ایرکل عی

 ۔ ےہ کس چک
 ےھت حرم کو ا ےہ تکو آے رن تمہ کے سا سود تار ےک ےردام ںیم عم در

 ںوڑکن لر زخم سیما قشم ور اه مع تب هتک اب
 یر ازجاے سو سب ےس کو کت “کل ق شتو ار کا اک وک قید یک رک رک زر سکس کاخ اد مود رگ کی کر ےک ب ی
 ۰ لب امازب / ےررارا لا ۔ےاج لم ںیم ںوڑکٹ ےس ھر کرہ 1 بدرجہ وت و ہدایزرکاردا سا
 تل کلا ےس ےس سود کروا ے سم لن وں جود ا لیت اب ےک ےک و ےن ٍس
 ۱ ۔تسرمر رر ےس سا سرمد یک نک مشکور میل دا نک

 تی مان مورچه ںی اتر کیسا مناع یب ےس تاراش ےک نار
 اعل یری وتس شر کرارا ۔ لر اغوا کے سرک یا ےس ترک رر کر سه
 نجس پر رم 6ام اتشنضف ان مسن ۷ ینچردلاو تاوان | نر رک ناخد هم *
 تن ساری < ان زن کلک یا اھ ارہاط ناتو هدا روا ام امد هوا سما هم

 ےس ےڑرھ کے سار دا ر7 لر بت ب ترو کر لاکن - مکه کاج ےس ےس
۵۱۳۲ 



 ۲ یی شر حس تویی 2 اپ نر

 هر رپ چپ برکه لیلا هست ضد کر یر رک یر + نو
 ۔ یر ومن د۱ اوہ عرض کلر زر پچ ۔ ےے دہ دم لعل ےک پچ ےترپ تسرد تادطت

 لن تاب طے انو رش قبر یی نر درو بلک لا یک وا م اربا یم ناز ہد

 لر ار کن سرکه زا نرخ. ی تست لر ابتلا
 - و رب یه کس وام کس اکرم رک ک

 لانه رپ سس
 رند تاب ہی حلم لالا تان یک اھت اوہ از مور پ تنط تخم یل رپ س ا

 یراق هک 27 اب ست انسان نان ارم ثمر و نر صوضرک تب رد

 يا ی« رس سو لس یر پتانسیل جم یه سد نا لو ےن
 ۔ےزاگارپ لگنا تشکل تر مع رند نره سر ناب یر نان رد ار 7

 ۔ںییدرترم نامے ار زن روا لاو نیک ا ساک بل کن یکم بلو ئی کس

 رور ۔ رام کروز بک مد کیا۔ سیگوہ زم ود ںیم سا با
 رکن رخ ارے ل صام ےس ی رم تیدروچ مع ام هد ین بانک ) تیراغو سعر داری ۷

 یر ناب لر واع ےن ت غی ل زاددددا ريز نرود تعاغردا ماری ہ رک

 ےس ق وخ و ےک وپ ںی وم ید ابھر دار نام ت ایفل و اشو سا اہ کل مسا تسب رخ بچ
 پر ار بل ۱- سون عطعقس ورق نون ےس نردا سم ےس سم صاوخ
 ےب العر لص ام ےس یرص تودہ مم ہر یل 2 اردا ےےررگرم ںیم سرعت ار کک ا بارم

 هاب سازی ؟ بک رفرک کز کردا ےس ےک ل ہد ل ےس لصاح لاک دریک ا

 ںیصیل) ںی شو حر یش شی ل ںی ےک کدام ج ںی طق واک اند اک سرک
 تبیان ۔ولبکل صا کر بقت اب تضع کے یہ ایپ نس سیا وک انس ات کک اربد حک ت رم
 رکاب نم اساس هوا مک مند یر نم نایب تفکر تست هک

 عام مز یک لا اوس | ۔رہ نان رپ ےک کِ و درذس نا انتل تع ارو یک ھ سس یمد

 که سم درون تان ںی ےس ماتم دنب روز تحت نیم ےس حب

 فیش رام یک اک سارے ی ان رہا وک توہم نع یر طاری تسر کم تظل اگے
 ج س 720 E a تج یک ت س. س



 ملا م

 : دہی جے مس لا
 مم هاب

 و تر کبود چرت ارام ساکت فن ےک اسم 2 باروا ے یف تیرا یر ہار دا ایر نا ی ر ل ل سا 2 یر ار ررر مات ارور مکبس ےب 2 تر 4 رس ۳3 رو ھم ساق
 هر نزن ی کس تار تای کن زنا چو رب تم عو شفا ترقی یم لگ رو نال ین ن ار لام ترک روز دا
 لع وتس دش کی یوو ایس لامر اک کر رد بیک اک افر صم ناک ا
 روزت نمک ترم ٹن اہداف سالارپرب را لک شرا
 روصو کم یہ اپ اا یدک ید نادت سا تری زر ربات لعیوتس
 ترازو بغل ت اسم سر نوش تر یر ساکن بهجت کم
 : ےہ باب اک )ےہ یسک و رات یک ارد ۷ٹ وام

 م و ناسگو سایر لبه
 ۱ م هزار رر و

 رس يسر لاب د تمان زم
 0 ہر ان رپ فو رو لامپ 2

 ت یر داوو يی ما ا

 ٣ لیوا کک یخ یر تم
 تم تا یکم المال رکا سہ هفتم سان ایمر ا یک ساک رولا کر وتس

 1 سآرمم ںمارود هه لر لا تنصر یب سن ررر کن مک بر برش

 7 تپ یت ٠ تاج | رم تفسير ری ضیا ۔لو و نمازن 8
 ا Ly ایکو بک سا او لرد اسان موکت یر

 ہزار یخ ویک یاب کلک کیسز کپ ےرر روکے سش شے

۵۱۵ 



 مم نیلام

 یا ت اف هپ خیل هد باکس دو تسخیر
 وک و نصف سیم ہیبیزننزکس اب ہی نص ےس ل طح تام ایک نبرد ۱ کاپ ےس تربانم کت ادرک
 ےس کار زم سیم عل ےک د ی! یہ ت رهن کا پا
 درک طس ۔ ےہ ا ےس فر کل ڈو شوخ یم تافعع تانة؛ طم سخن لی
 اب تب اشاره نر. بطور چو نسل تو یم
 ےس ںراود ریز رزرو ۱ کے یب روم سا ےب قدم در ےس جور یکے هریک ع وت

 را ولد ری. یس وفا اس هد عام مار نایمرد ےس ر رلود لیطحاور یس ںیم رک
 ۔ ےہ طنز مک لام لوددددا ےہ ارد ےک

 رس سم یک و شد یاب تر رک هکتار
 200ر هم ترو کوسا سرہ اط ےک اهر ےسر جد یف نیم ےکر وز کاپ 7

 ںی

 ںیہن ےس یسک نسب بی ےک عن یم فرم نر کتب ین قزل رک یس
 رک

 دس بر کس ا رجب ےس کب رام یا بلط ےلر ور اں اھ نانا رک رص ار

 هکتار مے جک بلد حس جست ره یا کیا
 جرگہ ےہ اح زا دز جگ ت سر انبار شپ یہ ےس ےڑک لار کن دان زود الو هد
 نع یدابع تاس ذر ۔رہ مر کا ےک کاج مر ےل یر چ نکو ید کل شرع
 ۳" بر ناف

 شور. غالب ےس سرکہ زم ٹ فر کاایک وطنی سا
 ېره پرک ت ا کل دفاو تان ما و ہد ۔ےہ ہلا رر عت بے س ید
 لار نره چسب نر که ارت غرق تی
 اطلس بروز تاسف يک نی یب قلع ۲ں انا دوب پس فص ےس نرفع م اتنا

 ںیلے لّل/ ور ۔ےس اں رتل ےھت ب ےس انکی کرک ام ےس ا رے ساتر
 اجالا ہک دت ال کس س لت اب ےسا ہ ھی رایت ئش هد

 تانا ںی ےک د لیتو کپ کہ دیا فرط کہ زا کل یا کزن اد
 تاب سلب تاپ سس رم مع مم و شرم هاب رود سم ۳ تروم کت اس
 ا بس یحیی تخت حج



 7 زوو کسی ف رھ ہار یک
 داش هیت نیر لر کر 7۳
 رگ ت 6 یم 1 منے پھنس ولی کری رت
 یز ےس رم ۔ اکر اب را مجرد

 را مر ساز ی مک

 | کد ال
 کر کرک ر روا نر

 L2 e و ےس و
 اتام یم تونا اک ا ب کچ یت ساک ی
 یلع ناعرل ا ےہ نار رتا پھر با 207 یت ارد ےن 2 ۱ ا و
 ےب رک س لاوس ےن سکا ترض ےہ یم 2 دل نار بے ا موم ۱ کل |
 ها عیب از روا کھ سر ارم ادعا ۔ وہ زیپ پس ترتد دا لرل
 کرار ارپ ی لر یک مست. چ یو رپ رعد کا
 ۔ ےس تکرب 7720 جم

 سير ما تر سیم لالا رب دیک شم و ری رو س ےن یی یلع
 رس تم سل لا باک سيب فام تک

 سی ےس ابر دا لب ے سرمد یسک راہب تینا سرے تل مس ۵(1
 ںیم م اکے ںی ساک ار ناش نایاخ کس امی ےس لت شن 1 ےس ار

 تن سسر مس رپ لر تن ران
 270 ہک دا لک اور رو رس رر کم ۲ روک رک ررر ر دی وم الرش ورش

 ےک ےس مت اروا
 ب ےب ےک سولا عر وت م ےک



 7 ےب

 7۳۰" یہ م۱ ہزان لارص 2 ےس
 تکی اب تمبر تب مج
 - رام اراک ییردا نو
 کے ایک نسب رس نرم تی ۴

 ےہ کر او ےن سا ماناک مے ایکم اک کک انا ا
 یر ےہ تمنا یر ما اکے سیم نا ۔ںُہ لامن ا ےرسدد سر

 ۔ م تانا ےس ل رپ ںی ل اضا یار واچ کنار
 : ںیم ےک یف کا ۶

 ترم ی که نی یه تو تل يک ساک و
 /ار:ٹیل مال: یر ر ماما < زور مار" بلک مبین سکس ۷ نیک اص تل

 لعءرروا !Pur را و رر دا مت ہدالع کلا روا ناک 6 اردا دا 2 ا 4 7

 ےہ رک شر علا لک ماوس رکومپ کلک ےس تیذیکردا ےل دا رش کر

 کس ےن یسزل مع
 زا لا کت جا یب سلف تلس بن 4 عار ےس من ا

 ۔ ےس الاب ہد ےہ نالو ررر بن اش نارا ےک سا ےب ےہ شو لکی وقس
 لیا نوا کی رو مپ ےکنا نیل یت یک ایا ماروی رپ عرضمس ےن رھا را ما

 هرس نم سرت ی تی رم مر کلیات سو. کل کنز ود سی
 اا ر سک س یک را قم کوک ت ادر گا نال سیہ ےک نب بالاف نیش هک تن
 چم بلس چ اربد ئاغا ب ات لیت اک رزاھج پ ر یسک یر د پس ںیم لیتا
 نی رزم. زن بسی اتکا رپ سو قول تانا اک
 سر ل تفو سا لرقسا تعلیق | هچس ابو را نعم ےب بگه سابق ا ےس تخم ےسا ےہ

 وا صد یرفسا ها هر ته لاغ کا ےس رو لر قزل بہ
 لا فیل تی ۔ےہ یز یر روععت یک کا ید لا باذج

 سرفه ول نع < ل دذ رم ریت مددیتس لب .ووتسد ریش نر دز کم
 - نی پت اد بن تیز راہب ےل

 لب هے یزورملاضفرب ےس ہو لدا چا ےس ںی تاید آنا
 ۵ہ



 لا مم نرالا
 نت رس رد طرب کتا ال ترار ب ےک سلالم نیز د ناک رک ےنم 3
 7 رس و ب یکے سولر نیت ےہ لرب ےس سدا ربی تا اشوک بل 2 اکی سال

 زر نر تفسیر تکی نر واک ےہ
 اک, تسلا ما ےس ییز ر یہ وردا سل اغ یو کورکی کوب دفان ںی تے وتا تست ل

 لول هر ۔ےس ایک لیہ حس سا ںیم را ر ےیلرکت اب ا ے ی رودرا ال٣
 ےک ول کت اتان اھت وک س ناک تہب ۔ے ےب ےک کرک تینییومش
 اک وادب ٹر ںادرکت خیار زند اکائی ب
 زیر تزوا سپر نان ات ار مر عامل *
 لا رکی دارم ےس فر ایر هر پ ارد لو نر اڑا سرکه نم یب روا ےہ
 هر تر رز لورم + تن مزار ۷ے
 سنہ تا لاف نح یتا کے سران ا نہ رقت صا اکا ےک سا یم نر 7

 تی مرحله سرب کس دوره ۔ ےس یھب تان ار ہک
 تار اف مان کلان اس مرکی اور ارپ لکو کرامت تاس یہ د اار اب س
 ےس عطا اےس سا ہردن ہرن ۔ چلے سرما ےسس رر ج بک ےل

 بریم سان نر ف سا اپ تسب ےک ا ہو ںی کت ررر `
 لسو یرافرزیکررا ےارپ الم سیم یکی لر یب نانا ےس جر کک یر
 تا اوتاب ید یس جم اک یل یب سما ےک تارک حتی
 لر فن بلا تم ی ار اب حس ازم له ار های ساده ںدرکود و

 ےس یب نب راخر ور چبر کپ آ

 اکی من رب کیا اک مم رک اب یم تی اہ یم خر لا لح یوتسا دش لصدد
 رک ا هد کے مکھن یک ری ےس چاٹ یاب اھم اد کردن سا اخرا اراد ہی ےن رکے

 یب اک لخ سا ۔ شین ام ںیم نر سره سیم سما دير سا کد
 درومام امن سی سا نت تک تذکر رس ہو رک سیا

 ےس د درو لیلا یخ ناب ےیل سرک لاو رک ستاد سوق یک نا تا
A aو  



 مش : نس
" 

 ۱ ۔ ےس ای( البم ہی عام ت
 گا ےس ملص اد مالت رک تونیک فا میک سے کش

 لال یک تور صرف رب سورس نا یاس -چس اگر رپ کر شےرسدد نی
 ای اک ت ام ا ۷ئر اسرد ےس عر س رب رات اکا 7 .نب اسد

 نر ورد مالا اتات ا کیس ایا ایام ےل ےل ارو چ ۔ صلی ر ارد  ے
 روس کا تافل ارباع ۔ ےہ اپ ن لت قاطو تدابکی ں۱ ترم لس س | یس الی و ترم

 نسب هر ررسر وا جیفش نمام رعب ےک اں سول ورو ےس یا سہ از ےسروا
 2 تیمرلار ھر کے تیبا یهود ےس او ذاا ی غش دل و لو نم هنود 07

 ۲ ۔ ےل ردح ا

 00 تاتا دل
 ماجہ جروس ےن سس ےہ ال اڈود ےجےک تا نر یر دا ے ابد ککاھٹہ ندکت ارگ ۳

 ندا هما کد ۳ ےن تار دل - لا ےن 7 ےکس بس ےک ادیب ےلاسر وا

 ٦ لپ ےس یر 72 ارب ات کے ےرسوو ا Iu 1 ےہ ر ےس سرما هکتار رکے با هک

 یب ۷ٹ مہک سم ن ارو ۔ یک / ت الدو او 1 ندا و دور اند 7 ات اردا ےس

 ڑی لم بجر ور بش کن اورو لوا تلال دیر ساری یخ
 کہو پسار الہچ نور تردراہر ہ ےس بان اک نام ر نای لا رسا
 ت لب ترکی فر روز لا ںیم یراق ار ےک ناپ ےک تر رپ راوم نشود کب ات اع بآن

 رایاتس تیز ئاطنن ںیم تیس ا یجب ھج اس کس یم تر فو هک رتا درس رک
 کک ا قول ررط یی ےس ار کے میر ت ما بر ریل ےس لالرتس ا رپ تدابع
 و اک ا کام ےک تام اسی درا ار وا کس وکم روس لم ےس سرک رادربزامف

 یر رب ےک اہ ں و وا رتا کار کروا لکیر ب تقود ہر

 ترار یاں تب e ا ۔ے اپ اک ےس ےک یک اب و ین رس ےس رج رک

۰ 

 ۳ا رٹ رک

2۳۰ 



 مس ٦ 1 شام
 منی ھی ےک راگ 1 زا و ایا روا چ لار یو ا تپ و ےس
 من زات ری کمتر دیدار کت حالت اصور یر اب ےس کے ےہ نام 2 ےہ ےس ہہ ےیس

 ےک ن زرنا ند تارا ےس جرو ہوے کہ اسر کت اوت ککے ہیر یک رپ م کک رک ا ما
 7 ۔ ےس ماا رکے ل کس او وشک حدر نلیل

 لس يه لول تیر خیز هلو تر نو تو ےسرامنلا لیلا ٹی
 کوری در پر مکے سو دروا را لت ار LIAL و ل رکےن ی ساک

 رم لم ےس کادیخ ہرن ےک نان ر کب ںی ناکا ےب ہراب ےک ت ارپ ا چ قر
 2 انبارداری سس لرد ارد ار ےس ںیم رض الف -لو ےن راپ ےس ند ن مک
 ت سٹ 0 اےک تالل نان

 بسه اف هک )بس سرو بت کرع یہ تاتا ایسی بلط تی
 < ترس اردا تا مدرب ند رک ت الرب کسر د -هچس ید رپ ےس مایا درا

 اردا عروس ےس یکے سیر د مما تاز مولا قل او سقلدد ۔ےہ بر کب قا ہو
 ذی ےیل ےئل در صف تیم تا ےل ہو عموما تر هک بار 2 اتے سود اوا
 ےض ماس ریڈ نیا زورو بشرق اس ےہ ر دورو اں دب پے کے کار رتو وور

 “لوچزو ام تو دریای کلا لر نا ی یک ےل ےک کیم اج تم

 ےک ۔

 ۱ لاک ی مکا یر شرد یک
 ل ۰ 1

 اد ابا اسب ڑلا ے ترا اب کت بارد ےہ لم کم داد س ۷

 ۓت ۰ ۰ ےہ رس : 3

ل 22 1 کمپ هر و ےہ خلع انکار ج
 : ےس ا ںوڈودروا ےراو ابر مار س

 ۲ ٹر 5 ۳ 9 ۳

 گو ال زرد ا ںریہوخپیداس سد حر سا سیم سی
 سر

 ہی سہ یر 0ے ہر رو

 ےہ ماددا ب کیپ ن ان ٹرع یمارگ نان یک زيب 76 یل ےک ناب 7 ںیم املا

 ا ای حج و يا اس

 ج ا ب ر ا

۳ 



 م ج شه نار ہلاعم
 کری لخےےن یس ۔ے روک یم ہقاس ےس شیدرشز رج کاپ بله ےس ما ور بش فہر
 روهه سا کل رها سکول میپ سا ہد ہک ےس اد کے کل ودر رد
 رر شے ا طب تیک ماهه چاپ یجب کے
 یاسر یر ےک حرطد مار ےس نام شی ہک ےہ

 یرزو فاض کی ددا چا یار اپ لک بام چپ تک رم کجا یت
 ررر رو یکی رد یکی اپ رج سرت ع اط کن ا رک رنک
 روا ےک سا وک روسریروط ےک لاش ۔ےرگرر آے اهدا ےیل کربن و اب رک نمی راز 1
 برڑر تر ہررتم کلر ھپپ دا ےک رب تاو ہت ییاہد رکے یس 0 تاد ول کا
 ےنرکإ کپ مما نو روس ۔ تاب گدا مش رور ےل روا شر صاف ہرزہ یاس نیز ۔ ےک اہ
 گاو رب سا سارا بے لنکن ا کے س ںی ل صام تق اط ساس ۳ ےھص

 1 ۔ کیک ہر رکں دان اج ہد رکے مما اب
 تا ساب سپس روا - یگنوس لا ےک ےس ناک“ ےےرا ےس ل از پرک کن اض ددا

 کی طس ۔ ی بنر رفت ود کوک سکا دن بک وک اہک وج
 5 یت ایم ما یب ےک رر م اع ردا ںیم نیکی ب تدر ناوت دای نی اک کت رگ کا

 نام کی رب شادی رپ لب ترنم نر کت مار رشت
 لرو اهم رب لصاع یر یخ ارگ مپ رکن رول - رب یرابلخ 91 و ایا 1 7 رب

 روطو شکیب ےیل ےس ےن ارد نکیل ےس کد نب کد سک۱ ہد ہکے رکن ام ۔یھکاکے نر
 0 7 ےہ اچ کے ایک در ایتخا انس تب سا هتل چین ور
 نام چکر ان ؛ ےس یس غارغررا)غ ترس امر وا هاب !رضر کل راز 2 جم اسے پا و
 له 7 یم نیوی شکر دام اح یب کم اکی ۱

 - ما اه رپ رام کود 7

 اد شرف ہک سب عم صر ےس رب نیم اعلا بر هس ر اب از خم

 ھام ےن ارم چ ۔ یھ ھلو تار دا ےس یر اپ ات توفر ریل ں راس ےک اردا

 ادال کک کاو ب بلطم وپ تیرا نا 7 ۔ے لاش زو ر وصلا دار
 درن تہہ د ردا ںی یہ لص ےس تاز کس 17ق 4 باع ورم به یهشرع گر لک

 س م



 نار سن ایم
 ي ۳
 ا

 هل رب لاو رسا کک ےس درو عراع چپ لنت نرو قالب بک درد رم ید کمک بسی ےہ کک

 کریس رب ال اسد روت اس و هم دا ایج لو نل تساروارپ ا را تو ۳ ١ 7ں کنم ہول ا رر سرد سورن منجر لو خیا اد کد ےن و یب ميز مجرد فرد یم ےس رم کف
 - تب .لاع ار تی سس ملال ی ںیم ا اب ےس ی ہلا تافحص ںیم سب ۷

 رکا رش توس نت لر روا شرور حس تب سان تک ا ا او یک به را
 کر ںی نر ۔مکں یھ اد سر کپ ا هاي مر سن لا لہ رم
 نا بس ان عرف مت انا پکی الو رت ت رل کت تت ارگ نيالا بدر هنا
 دگر تر تری کا رخ چ ار تر تک

 ےس سر ےس رخ پس ناک س تارو کیا ںی اج ئی دیک رب ےن ھی فلاح
 یو ا ےس یساا ۔ےس تط اس یی رو ایم یھب وا ےس امر دھن او ال یر ےن 9 لعن

 رو ےس ی یر راب رپ ید روم هک قلا نیس چرم ےس سرے قاب کت اطر ترطک ا ترک زعردا ت گن تک هد کرد چ
 جذاب حرم کام سل تب وصف سا کربن بسا يک و هک
 ۔ ے ظفر هی ےک سر پ افت کو یر لاک کر درد کرب تسب یس

arr 
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 مم ناسا

 ھے ےک و5 و و ۶ ط2 9P B4 و و و ور

 ا ایتعملا تماما هدیفخو رن براوعدا

 bE AAI DII ےہ CI ےوہ ,CF وه ہہ

 و رخ ووعداواجملصا نعب ضر الآن او ر میت و

 9 ہو س ي2 ےک لا رم صو رہ ےہ

 ا نیر یمن بیا ون تخم

 رورص هو CR 2 گردد بر تل 7

 کوا لر ا ےس

 یس 7 رک اراپ عب ےک

 رک ےہ بیرتے سلا تمقر کرن یل ےت وہ تیک دی
4 

 ہو

 تادرس ام

 را بهمنی ام نعم ےک سر ےس انب ےس عزم ےردصہکل لب ا: تونت
۱ ۰ 

 ۳ عج ۳۵ co ص

رور ساز یکے نزاواروا تاجر اب ب ۔ سم ےکےےس رک سالک
 یک تستر کد ا

 چ رض ر الط یں ےس ےن رر دزد کیم ےک ا ےس رر ص ی کہ یخ ٢ ضخ

 ۔ ںیہ ےس ےناج ھب ےس ردص نم ےک س ا۶ ےہ لئ اف 1ےس رانخز نیم

 اہ رس ہی ںی یہ ہم کیری رے رےہ ہہ ےہ ےک

1 



 مس اک

 نت یر
 رکے د ید ےس اب تاتا ےس سیم یا ےہ بر بد نانو اب لب تا

 نے ور لس میڈ ما اک سا ہی تم ںاہپ کی سا ےہ ایسا ماند ماظنما ۔ےہ ارالچ
 فرم بکر یک ید نب روا نس ےس لز اانا ۔ ےک یا ها ان یی
 اکا ند تابع. ےہ ترابعسم نابز کن ما زاد نا اپ سر تا سا
 کروا سا من عر اکل ھر ںیہ ےس ےن ای ۱ ےہ ےک تیارو ناک کی ار دا ےس مدر صف
 بس نو قرار ہ کروا قلاخاک فا اد کے یی سا ماضی سر اک نت ےہ صف کرت
 ےن سا رکے حر سز ب لصر رک ۔ ےہ اپ نیہ ادت فود کد روا شم ےل سرھ
 اس لر نزن وک نارد اں اپ لرد لا ںولود ید بروا نت تل رک مک
 اکی اٹیک سا کن سقئاخد ےس یس هرم کما سی ما ورد کپ تلا ہک ساک نر

 هد ےہ نسب مان اک سہ درک طلا رونص کارو درام ی ےس درک ا ءوع العا
 تزل لتس رمزا از تم وا تاک ت عطا شورت هرکی السال
 ناباطم ےک ناوت ےس یا - ورک تعاطر کم کر سی ںی ریش ہ شر و نا زاسن را

 -ومجبکم رسک اومےس ی سرد لالعوکی الع ےک سا رب طب مرز ربا تي ورک
 ےۓ مد یک ےس نم لو نا لا ےس تراک 6 اک عو ےل زلودئلا۔ تر رنک /
 کد مرار داو جسم ۷تا برنج سد ان یم فکر
 ۔ ےس نا ا کک نب

 تاک ماما کک مارو قل لام بج درا کردا ارد فل تے
 ا فلم سو ےہ نخایلصا ںی اع کاو ماع ےس سا تپ ہر سپک کرا نرم عزو ص الغا نالا ېیپ اپارار کیسا جای رنو یر اک او تاذ یب د نما

 بیروت ناما در لیصف ار تو عراع یکن العاو جر منبت لر
 سد بز تارا کر ون نان او تبالا *

 مدس اعم تادف



 کردو ۔ے پایی کس ضیا را عطا نخ تر تب نخ
 رزرو لات ر ر
 ر یجب ےس رم لک مد از کعبه دار داره یا یا
 برے س هچ یز کسی تم کس سا وہ ا ےک لل لذا تو
 کک کس اکر یھ ر اتد ےک اردا یسک رپ تاغ بکس الفا ےک رت کا چم سی
 2 ےل سا ےس او اس وچ رس ھی ادخددا ےس طظوفحم سننے ایر هو ےس اج

 را ہیلع الم رت اروضت۔ ےس سنن ترمه سلب نم عیب ےس ےک ایف ےک ادا

 : امر ۔ ےس ابر ترم ا تایید

 رپ عن تو ےس تاذ ا مقدر کپ ںوفا بگ
 سم اس هک هو رو ار پ ےن کا )ےس تاذ بیخ و عی رس امر دا

 رعد
 ےہ ء70 ر ا ۷ ےہ سو یک

 ےل وہا اں ںراعد م ہیلع ی“ رت روکا مل ےس تر راس لا
 سیا I یر به ی تاب یہ ےدتہ ےن در ادازام راف ےک السا ۔ ےک

 اتم ولا ع ارب ےہ نیر ینا ۔ ےہ ئل کر تام ےس ںیہ ت غرر یک

 ٤ ا ۔ ےک کب یارب یک ا داں سا ہا د ختم ےس

 ساب انتی رک ل ےک اتو هنر اب تک ایا ترق ناد تہ لدا
 کے تکو ب کپل م بسے | زور کل ا ۔ سی ابل ن ایج لا وک ور تسب ارس اک
 ۰ ۔ اس سم تم ے ہہ سلوک کیک او ار لب ارن

 اسرارو ےہ لوپ اتو اب ےہ یس ا ۔ ےہ اھبب صا ےس 7 ارم تہ ا

 رد اےس عڈراو عد ےس ںوہانضداب ہاگلب یک لا ہک1 ےہ ۔ید۱ ےہ انکو أدنب دا ےہ بدر لوا
 ۔ےسہرا تال ارد نبر کز او سیم امر رہ جد الم ہیر کابل سرک حت اعد ہلاک ےن پا

 روا ےس راد د ناجع م ےب ںی یر تعز اپ ود اکنہ روا عو نتو عرس رکات سپ لا

 اب تر نزن ی و ا نزا ورک ےس اعد تقی عرف عن
 ر ۔ ےس توپ ںیم لمص م ےس ید نب یز ادا تلاع ے کر اسد ۔ ےہ

 اند یب صالغا ۔ ےس تاکی رب تما کن الغا دا رود تہ ےس ی راک د اعو تمبر
 ۰ ج

 تنا ا
 من ہرا

n 



 مت ار نار لام
 e n س

 ۔ ے یکن مالغا خام ےس اعد ںی نار ۔ پناہ ک
 يک و رب تاک ساز تگ لد ام

 ۔ے۷ و ارد ھر ںیم او ترثردار انما یم

 نر ان اگه پس نا کب رک سرو بے عاد انک دام
 کر ےس انکا ا ےس ےک علف تیز لاو ات را رکے کم ها ل
 فرار کا رک تح وز یہ لا اب یا وپ اد راد رک ےہ حط سا

 روز کراس که تسوپب بیر کلا کسب جلب بد < ایضخ ءادن هب یدان ذا لا

 اکی سا رب اش سم اوس م لم ےس روتعکس ارم ےس رن ب یف یھب ےس بیر ہم رناھب لا کا
 ۔ سہ رکی ٹن تم کتان چسب ما ۲

 نر. بسییرد نت کم ود ںیہ لاو ردا بلط او را ےس کز ادارت باس 9

 تره ام دکن از یاد بو سل سس چ رپ کا ب ارور کز
 ۔ ےس اب ےن باری ب اضکا

 تیزاد ےہ کن مے سو اسورواےد ت رشت 1 د رکن انآ پیکر اوا یر ما

 ےک س نح تنم نفس چک ور
 ت دابق یک اا ارجو ت مج نیت نعت “اوس ام ٠٢  ۷روتر تام بس له اعر دا سامر وپ

 جز مطلع اس کت مقر .ےہ یک تھی کرب ےس تما سر؛
 تاب ایت لج اوره رزرو ات طافح ےس کن -

 رک او ےک ت او اکا راب ردا هوا رکوع بسا اتر ا

 کک ےب ید اض ےک سر اص ار ےس تبر ارز ارد ی بلح تسر دار یو انک

 نرو گنالم ةددح ا اعر لصف ) چسداتر اکو تیکت کي ساوپ شرا کب ل

 اھتردارکو هر ف تورم سا سير ان کس ا تمل د رک ںیم نک اد سرمہ نایل ےہ اھ
 هک هل لود سر همسایه نیند ود کا ڈو
 ۔ ےب امر مر خ "هک روسی | له ا میخ داع نمت ھ کیہ اوع دا ہک( از ںاہہ هه

 ے -لقلانم یب انور  ۃفیخد اعم گشت ق یی کداو
 کابل می سا زا .هچ ایت ییا ۷ں رز ود ےس ایف ےہ لس

۳ 



 ۔یگے ںی
 , تر بروس تب ته یافت یراق یم اتخر ےک سا بس عا رہ یک ید رگ ےک چپ د ا چ اک ۱

 - سرد رک ات طباورد تال ےس یراتتسر
۱ 

 ل 7۷۷ 1ہ اى یم شه

 رہ الم ھم ےس بوارع سم و نیل نیر اہ تر در هد باب هد
 سوم یا سرت ی زخم سا هد لا ترش ای ادام ییز یب

 دلار هاقرل ان ها بسی. نه بسم ےک تیفاتم نا

 ز زرا دع یب امہ کے س ا تاب ےیل ی کے نر کرا کس ںی رتل اا
 ریا وز سی ین راک فلک رها چپ مک

 ۔ از رکن پا وا را 771

 ۔ گاد ںیم ویر کں درزپ فلو یصضاعم رک ا

 بد فا
 ۔ ےن 2 ےک دا تلک اعڑوہ کی ءامبار

 لاو هان هفت اب عکسای کس سان اوج تیز
 زا نر نر اکا در اسب نیس تسر1روااچب ل گلاب گی اک رکرزب نا دار ارتقا
 ی هی ترس« ساب کل لا فرص شق رک یکے ہکک یب زہ دد ناس ےس

 یتا |۔ےرصتما۷تشہا یک ایلبا یر دا ےہ ترابع یر ت روا تمیولاریحر تم ا اکی سا ۔ تاج :

 زا تم تیر کیہ رعد ۔ چ ایک لار تس ارپ تی رلار یر تیر
 ےس ما ےس کک مس ں امہ ۔ ےس ناک یب ےس کد نب ںی تیل ا کوت اد شن ال ددا ےہ
 اراد نبر دا هر سي کد زوم سا او دتل ال ل ااو کرل ساپ

 کسر واچ من تینب ےس یب زخم رخ لاب راہ کب بام وو گران رظن

 اس ٦ تارا هل

۱
 



 مش ن
 ےک ما اس ا ےہ افر ب ےب ےک ن انا زر قرون ی۷ نیر برج

0 
 گی رسد رس لر ےگ وج کں ور له ارس اهو بج ےہ کما تر وس
 - تام ار ےل ےہ وکی لہرا لکن ارور ے لوس ؛ےدڑرپازر ہر ین ترور

 ےل ہے لک 7ت ےسر یو۱ ےس ح در یک سا لب ترسیم! هل برادر نر

 انا یی ا ےہ سہی ےس ےس ےل ام ہر کک ب انہ کی اردا ساپ کرد ےک لوول بے ساخ

 ۔ ےتاج لم ہاب ےس لاج سا ےسمایم ےس کس تار ہدرکے پس نی ۷
 تے لغو ۔ادخا ںیم ضس ہرا بمآ ا اہک ت یناہہر ےب ےی یی اک افرا

 مل اط ےس نرلاضز اک نتس یک نا ترطر دا ےہ سیدجر وصم اکی قرختٹب ولطم کیف رصضر نص لاکر شد چ

 لا تا کر شکار کے سنا روا تسلط ۲ لب ا ہد خاص ماس ےس نیک ںیم

 اند کرکے ان هاست انا یقدقتہ ماس ےس ےن ہہ برج بول یب ےک
 نا هرس کر چل تقو سا ءیظز اکے نج نیب ککئادخ یر مز ےس نا مد نایگرد) نک ضم
 هور بسب ےب رار تع نیک درد روس هارو ار پتر وصف دا برلطم فر اکم
 نر دا م اح ا چکے س سز ےل ےس سا ہں رے ےس رو ےس یز اس نیلا وا ارناف 6ا

 مي رص م اکا اضا اب سا - سیم نب کم مس ها کر کت طب تین بوب یب
 کز کرک رکن نرم فلک کشک لا هو رک ی
 لب 0ت تر که سوپ تست ارا ےک اطال وتو ما نار دا ےک ں نالی

 تا! سرکار نیدتتعم ١ بحج دل ضد دعب ےک ےن کم اف دوم ےل ےک سرب ام. چ

 کاب سک نزرد 7 ام رر کپ ےس سا سیف ہک نک داس تیم انآس لر جن از و 2

 نار عب ےن شب ورور کت ی امد ںی ےب ےک ےس نو تاب یہ ۔ ےس اج ےس ہم اپ ہنر

 ۱ ۱ ۔یتم کل یب ںیرظافل
 هللا ن اودتمت الو مک هل لح )ام تاییط)ومرت لاونسل)نیذلا اهدای

 ۔ ندتل بگ ۷

 حر اور مي! گل عهای رخ
 ۔ ا یضد نہ کںن ولاو ےنھڑپ ےس دحل ا ورب

 حب سم



 ي و ا

 ںیہن نيم تہب تورم ےہ ارد رانو کی د نب کے یہ یم بلطم گو روا فاصاکں ا
 ےک باہر ےس یر اچ اکہ ھم ات یاد راب یر انہو ےل انک کر الو سالا ع ترحل رعب

 سر لو اب نین کم الس چهل اپ توغرو ا تیمد از اتنا ادت ی ںیم نس ںی
 0کا 1 تا یر یک ى“ اکر زان کا ےس ںیم نا ےہ امام ارکت رار امر دا شکیب ( رکن جدا

 ترا یم روکے ےس ل انزوا توغر کس تقی 7 ۔ےہ یر دزم تیعاختم کف یسک سکے ےس

 ںإر ںرہ تکاب اھٹاذ ےسرول کیش مد ایڈ یکم لس نام هزار یدک
 ۔ ےہ یکسر نم طرق لس رب

 ےہ یز یر الخ حر شر
 ؛ےرہةتکر ردمحارور ےس رب ےن درایو پی ارو DAL ےس یکن کر کس اب دا ر 74

 ناپ کادط یب ےس تمہامر ب ںیم لوا لکی لوہا کک ب چپ بیر هک... یک ای
 "يه ج حا ۔ اک ت امر یک رقتےس رز ود لاخو قیم م تیا ا اھت الج تل
 تستر ساز ۔ورکت رابکی ادخھ ماس ےس ارد فرد اول یی ٹک یم سس مز تسر مس

 رها ی کد زن ےہ ور ید ریپ ںوہب هرز هر وا وا هتس باز کس را
 رسهبرنج ی ات از یه کاپ سری لص کا رتب ۔ ےیسو ارم تابع ےس اھو ںی وع داد لاب
 هل (یطو وخر ھے نوعد ححاضملا نع

 هتک بنر درب دراین کر توک ےس ہہر ےک یس بل
 ۔ےئاج درک رب رش وت ےن ور ارس هک ایم ند نام 71 ر اب تاب ی ےس

 نا ےہ اراک تارا سس که نا نکن ران سا سما وتی

 د تراک کر رس زنا ی ر اغا ھرتاد ےل ےن رے سہ اص یزد یوی
 نفل دع مارا دز اکر د ںی اب ن یر + تیک اط تابع سار کردا یسک۔ رات کالا

 کر رطوبت طب هی کن ما ےک ت اتکا اب دکر ب
 اوامر کردا یں ب تکه سار سی گیری لو نفت خرم کنم

 را ھل

۵۳۰ 



 نار ما
 ےہ نکا توان داش بک

 ی تایر
 برو از اور کد اض یساددا رپ امر سل راحت یار ب ماتا ےس لین ےک ر ا دی هد سر مر دا رپ رز ها لو و ا ےس لاکر روا ام کال رک ی ۳ رر مدد تشاحم ق اپ ورک تیپ لارض دا نر گر کلید | ضا سه یا بیپ شیک فود دا سما لا
 تام سب تراش لاخردا ےاید رر درک سک را ےس ےس تام یہ تخم بین لی ےس رح کی1 کیے ےک تی الہ یش تراب مطاع روا تاجک بیمار نار ےس نار

 درزی کف و رک ۔ ےساہ یک کارت نسب یم ےک تاک تر آر مال یک اے ںیم ںوفدد نا رخ هرم ن اوخوا نزلا امی ۔ ےس لغزو ی ماس اے وتس ارل ا تمارا زر لب سرب عکاس اچ اورو یر وزم نی یرایع رک کاب ۶ لا لس
 - سقف نيز برو طف یکسان نا - ےہڑد مج کس زلالسماکے نکا سم اینکر دول نم ےن نار کیپ ںرغود نا -ناطتلا تلخ اوھجت اد سایر ربا ناز ےس سیم ےہ ناطیبش ا تلخ ع تا یہب سا یب ےس یاد تب رکں ورد اوس ےکادخ نیاوتےھب لو ترنم تل اب برگ ناف هام" ترسم دد سا هلب ےک ں کد ہدح "زا

 ۔ لپ ےل نرل نوک و حش نوک رل یتحم ھو داق و
 لب ایا را ٹول بقر یر کل م ےس لق کن ضد لرد تیپ کت

 روات شاعم قال اردو اں ان1 ےچایکراثر غیب رو اهیحالصدعب دن اب برس لس فلت اف ےس تارک کل مر وو از یا بس ےس
 لت اعالص ا چیر شب سرم سیم ےس ےنرکرددرکس جسے ہار ںیم ےس کرا ی ال اردا کو لٹ ادا د تلوزاخ اکی اض جید ال ؛ ےہانر اک ٹر دا تاج کن اضا محی ۔ چ ا۶ ار حالس رک قو ضراع حالسرپ داذ رکں یم دی ۔ یہ ع الصرب ںیم داش کپ لا
 ےس ںوکر رش روا قام یبا نانا را طلخ کم اظنز تسرو س !ںضر حب ۔ ہدحاد ےما سانان اک هر تل اسقردا تعاطو ترا < نر تب یا ت 2

 وزن بز کوچ ما



 مپ ناش لام
 ےل و اردا ںی چم ےک مالا یب ےس ابی کشا یل ےس ےک اس یسنا۔ ںی ےہ ےب ار
 رکاب اش ی ناکام ناسا ما اکن یز که ید تررکد رکن ناو لب سا زر

 بکار سر یس فلم لک اب ےس نغمے رکن درہ طفاکن آو یر اھم ١
 رو چ [ںیم ینضسڈر درب رک تست نکس لک سرو ف
 نخ افکت لر کرب ےک ا ےس ییا ی ردا کب زر فر رب عرش سر کا
 نر تن رز سا سم از لا کرد ام ار نیز جد یدک
 لو جے نر ا را ارطرو 1ار را ران اص اروا مر اا٤ س دارا راب ےل وت ل اسد ن اطبت
 هک مر ود یکے هاب تسو اش روا سفر شیر ےس چیر اپ کر کس مم سر وک

 سان وفا | لا دخ ا کار کد اا بہر آں رار دک الس
 لاین نیو تار ری ںیم ےہ سا نرو نیک کل ہت تر یت لخ ہد کس اکہ لاک
 انار جرم نم ما بل اطص کن جی کن الص سر کل ور ادرکهب سس نرگس تر ف
 رم ےس ار رگ یر کر کراس ےک حسو ےس ےس تا ددوردحم ور رش 77 ئ 7َ

 ںیم یہ ےسہاد دس یر یان تایح کر اض دوکت ایا درادق تی را نور خالص ما

 نر حالص ےن بہا ردا ںوماطنم ےمرسکدد کن الاع علت یک 27 یتا ردایس اس کس سا
 تب یک یز یا اعردا اح ہ راز ےس راز ول رار رک المص اروا شب روصت قرش اعم ردا ید اضن /

 رادرق اکی الص یا لکت یاسا ماع وک ور ی نر سرب هک داد رتو اکے رک صاعح
 رل رادع س ی ر/ًایرح ددصز دعب ضرالا یف ارد نت دلد ےس اکا اب ےس ن اردا ےس 2 2

 تر اض رکے ام تم سم لای لم ای
 ت 7 تہ ےس ا ص

Iارواح دف ال ان رب ےہ ںیم یاد ود زط کا ذر س اان  

 کج لس و زنا تیر نات ےس لک اب ےس ن الس( ےک
 راد کن ر ہک ا یکی ر ب ۔ ےس الرب کل وت ی اجا ترو ا شب رور ےل نبال
 یھ رم تب کل گو نایاردا لول صر ایر زی السا حرالصار دا ےس نالصا مہ

 نالا



 نر ےس اتا ہر کن ب لنت ناب ےک انا کا سم اس ارگ تر اد وف سکول
 کر تر تا اس نو سرو از یاد ا لام یا تا
 لس حل دف مبل کلان ناب یک تل
 پری منزل یک جلب فری فا

 به جت اب سطر سرت السا کیر رک یس کہ ته لار
 تون منخول سیل رل صم تاکی فی انان ےس ہن امو فرا تضعارر «شفت نمح

 ی نا ضلع هستید جرالس ںِیم رام تانناکرکئ اضا تیر باک

 لوئور لان, سروی راغ تان ن طاب در اش ین یکے انب ای حال ار ںینس لس علامه

 مو ما یت خر ےک ناف چاہ ایں یی ارب ےس ےک د کیا ںی
 کیک یل یا ےس سای کے لک ا کک ںاپ ےب ایہہ ےس ل اھت ےل وتا یہ اقر ور ضن ےس

 بج ۔ ںی نر و ادار ور یک باب١ ےسیرامج ےس ےس رب ل فان ےس ےک و روا سرکہ رک

 هان هر ےس ترد زم ل حالصا جلو چرا لذت ی تق ارو نسر نان
 چرمی هاو ایا در ہو ےس سک یس ر روم ابو کی رب« لغارب جاسوس کا

 لقب بکەو طی اور یاهو ےرظ ام ےل اراپ ایاز ر دا املا ابار ها

 عروس عزا ور کم روس یس نالا کل وم ام ران ض حکام نر زد ینور ہو

 نل خَلابروا سیم قر یلاپ شردرپ ںیم نکے ار د وک وسر لم ب شو ی دب ےب تلفف
 ددا تساي ی ا تام کا اب U“ یر ردآر گر مپ جدا اس کت طور دز کل

 - هچ اب بول تارثا کنارش رگ رگ تشکر ا
 دی تر کم روا ترا اعط وافوخ وعداو ےس ایا رپ ےہاددتت ال ست

 ۱ ۳ و ب

 امص یر یدک پس یہی یل آرد رد ا ۔ رہ اظ سم تروصضوکت یئاہہر رتی رکی ساک
 اکا یس /۔ںیھت تا ےس ۲۷ دف ترابک نوک از نانا س ا رو لناس ردا

 نر ستادی سی ارج طعم یک ان اپمرد کد خردا نا
 و هیچ رکن یھت رک ز سس حرم
 تم

arr 



 می نا لام
 رب یر لا ۔ےسہ یخ تی رکے سرک ب فوم سا ماند
 سرخ مار دا بند تار شد تال کدہ ںیم ظانلا هک موس غول ران اکی راب یردد
 را ترور کد تی اسر رال 7ط وار ارت ندا گر اصتر وااوپ بل را قر لورم 1

 یعداورد) لا ا٤ الم کے اوعرا کالا ق ادد ضت ال ےل ایک درصقمیدرت کن وفود ند۔ایگ
 اما اھ | رب کج الصد یدڈندردا ت ازم الا دات رر ےک ال نارد ےک اھت داخو
 ار دم نالا از شف آي الا عن جگر برا هیچ صیاد وب ناب ےس
 یاس غلام بیم و ریش اکو هریک نا ترم السا 0طا-هچ

 انار ےہ کت اش ان اض ادور ںرآر رکن اض طب تفرط سیار هچس تر
 راییہ ہدام اےس تادضممس یگ نز یسایم یقرشاعم ناروا وما رر نہا یر ہاطن تردد وجے آر
 سم تی سات ےب کی لاج تن ککے لا کا رکا اهر کی اوعدا تیک چقد
 ی سر و گر مد
 زا. سرد برخی. سرش کر بکس ئر ف ھچک کر ی رب ی یم
 کزن یو یر نم زین وا ےہ کانپ یردنفزاین و جایطحا ںیم ناضماوکے لاج اد کرس اکی ا
 درر ا ےن انا - کے رسد درد تر وم یک ںی هرات ور هی رمز اب ۔ےہ ایپ بی رو ےس بر

 رجوی رزججاست ایر حد لدوجق ران ےس سا دوا ترک ںیہ وک د یہ ئ١ یھب ت ایعاد
 ےس کرزی واراد دا نون زر لامپ کناری اس ں ی ککے یہ رک
 نرم ںیم لورا دوا زار ا ناشار کہ ان ر و آے یب ےس ڑ تلاع ںزلود نا ےس نر
 کرک ولا ےس نہرو ےرکے یو ےل کل ےس ا ےہاپ رب تان راپا رگڑ تلا
 گر او روا سد لا ی نیک سرا ی ارن یب لب ےک یک ےس سا

 دو ات لب راض ر کز کپ ںی ۳ لیس ہک کاہے اس کت اب ی ےس یا

 مرز کز اسرارور تسپم و لب ا کرد اسکے اب ےسادخ سم رب روا قفس ناف )ہک

 “و تو کشا 70 اکر کن اش نهم روس سا عاام ار و شاپ هد
 لری یاقوت لف کرکے ری بلطم شاپ طاس ےک مکر داف ر

 لب تم یر ایپ قش اس ےک ساس 1 سوگ ایگ کرنا ٠.ںہب ےس ہلا ترور تس باد یک

 طاق < رود لر هک تماس» اف ےسر نر تا ا
ary 



 مس کتا
 نم زر رس یوم یاب بے انکے تر رک کب 2" e مم

 لا لس رکن کسر ولل عو ک ا دطوا_وخ غدار ضعت ےن ہال یہ تی
 ے کتب ه0 هستم تا منا روا سلب ا را سلم و
 ٠ ستار روا توت گرا ركب ر خا | ور بس
 تر رج بیرت درا ن کت گر کا ( نسم | نم بیت هللا و -
 رر اک یو مزل اقا هچ- یر نر اد باقر ےنغال رخ رییرق تار ک
 تو رپ وطن تب ریہ تاج سم تا یم اھ مم ےب کن رک
 ےس سرکل یخ اع ۔ زرہ بیرت تہب ےس لور ترور اکو تر یکتا سای ی
 فت)مکب ریل ںیم ںزتاح رنو ار ناشر رس ر وم ےس ےس ورز تاخر پ ناصا مانمرک
 سیم کم اہ گم ےس  امطاذوخ وعداد نورم تختی دم
 وڈ برو نفسم 24 ۷ں 7 هو را ستر رکے ار يہ | اب روا حس تو دا نل کف

 لوو ید بو لست سی بلغم ۔ںوہی زم ےس یسکاوس ےک رله تاون مت
 لا فرص ها برلطس اس با - ساب اسم ۷کس هکر ابد و 4
 نا راوی ےل ورا ب ون ا تگ کک شرح تقرر د رزق او برو تر 1
 ردا۔ے ہہ کرت بیرفےس لدراک نص تن ا ےس یہ دانہ ےرابفا ےس نرطظمت 7 سٹ عرب

 قم اے ابطا ےس کر د| بسن اسا رکو کے نیب بب رش ےک نل ہک یس یہ مکے سر اتعب ےل ولرم
 هل کت رک تر هرات یکے ردا - لب سا رود تستر هو هو سیم نکو مکے یہ
 ومد لد کیں ی صاب ساکن ایا لپار ۱. جلو میس نم شب تام تک
 ۔ ےس ںیہن ورک ےس لورا ڑرکفگ ین تمر یکالف کنگ



 یتیم رب یاب میل لر ی مم
 جزا رب اعم برم لباس تو

 تعامل مع زبر ترصشلا لش نین ڈی اتجرخاڈ
 2 وو

 یاو هیر ن ذاب هت ابن ج رخي بی بیظلادلملا تا لنت

 رول تیال و کاج ضال ت بخ

 2 نو

 رطاخ کی رتو ےہ ےک تر یاو کل اوہ وہ ےس کہ وادا

 7 و هو بم ا اور

 ارم یب تن کپ فط کل یس رپ تا
 طاهر سره

 سرما کالا ےس نئ ودر تار ور
 1 ر ر

 ےب ہو ےس یر یر نرو فرصت سن

 س یتوچپ ۔ شس تے

 ۹ئ۶۴۰



 نر زاس
2 

 و
 ےل رہ باو نذر دا پس ل زم بوت ےک با

 رد اک ا را رس اول ١ن اےسںا
 ور شراب کسر نرگس 7 ۱ ر اڑان

 تادرفم ای مم

 نہر کہے ہ رک لار اچ ی منه عرب + ١ عایوس
 اک عاد یی ےس کارو و ۔ ںی ار توپ کت درود سوپ لا ظفر تب ےس جب

 : کمزور سم ہن مع ن ن اتنا یری مالخ - رام تم بان آے یارب لاس اد
 نایمر ںامہ۔ یھت رپ لر دا بل یم نر و یکم رگ تررومقب هو کے جہ سر ےس ہرا یم ۱

 مال نه ارم لیسانس جم سم تقد
 بارع کمر ےس یں ردا تھر کک ےس عار س نار ہک ساب ےس ےک ب کن ب ىلا تزمح

 مان ارپ ےل را ےل ای الحج ہل دا اھدحج ام ہللا ےس ترم ر ارا ےس یا ےس وم
 بیت رب تلخ ن همش روا تان. کت گرگ سیل ہی تنکص کس درود ۔انبز
 روک دے٢ سار جس یل اعرم ںایامز مہ سرا ےس لام ےک سز وت ےہ قلم رکے س نایک
 عفرگل فود تاب + ناب ےس م١ فط تار یا سس ناب هلو نر وا ےس

 کا زط ےس رب خرم 4و دلا ےک باذخدد) سب سیم اوہ یکن مر یس سر ےس ید

 0" :Fees ۔الاو سمند 2 ےہ بب 27 ور

 لدار و تش یا هس ںیہ نداد کوک یم سر یرگے ہ۔ اما حرط سس رب سهم

 بس با ہر ما رای لاتا ےک ہا ۔پ لیتے ف ےئل ےس توق ناروا خا



 ۔ ںی یر مچ ےس ایک کر ب کل ناپ نم ںدرٹدرکں وک وہ ےب تال

 لم کی
 اتنا اہ تار دغو ںی رغد ندو اپ تایل ےس ولاول وسا تاک

 تاذرمتن عجب ےل نعت ےس وبا تارو ا تایلفس با ں لید تالار چرں ودنبب نایدد
 ت 7 لر صح ایرر ےس ںزنود ناروا ن دد لاک ر ا کرا ںیم ےاز رک ۷ک

 اب لی رم ےک قت ءناسرب نیم “اال اوب re تررقو نب ےہ نہ اولا بر یا

 2 ترو ار اکت ردف یک لا بسر اک هرب رد 4 ارم ےس اینک نرم عن

 مان ترص - دا ی 2 ےلو روا انخا جس روب ےس تو اں ددرم لنز سا. نان

 کت و تل هر قد لاج یس انک کیا ےس یم تما ماں ود موت یں ےن
 واروفس ی رم ۔ایر اڑا اینکر دا ابد لم یر این ناس کے سم ےس ترم

 وک ےک رپ یا اک س صفا ر ہہر اف مک ک١ تم بات ادعتم یی جر دا ےن ہک لاکھ
 یر چ روس را شات ںیم الت ار تتفشو تقدیر بیکار اہ سم

 تم 7 2 ناس اک 2277 ھ2 نانا روا ےک باران و زس کنز تفو ےم شب روا

 اول مہ کی ولفم نا اد ایس اسیا ہکے اسوہ یک رب ےس ایج شراب ےسیپوا ےہ ےک
 باقر اه سرکه ان از ل اعور لب رواہ ےہ المس جرسردادن ا رک سهل

 ته ار سو بها تستر اراب ےب ےک نوک اسر وک
 روال سین ل امور ں ار ےس ونیسم ےک اکر لور فا هکتار دا

 هه کلوب ال نوه رپ یر شر ياد
 رب قبل کرم یتیم فقط گاه شم ترور کرد
 عن ےس سا ںی سر هستید مس جریان رک

 عامر | هرکی رانا ےس ند گولہ ۔ ےہ فرقوکر دادحقسا نج ا
 تن فال شعبط تف اطارو رک الا ۔ ےہ اب نور السا و یی | يا

 سس مر روش رورو لال ارد

 هم



 ممتا نار إلا

 ےس تم ۔ےہ کن اور رمی ک شیوخ ےس تکر ینرارکن وا وم کہ ید دا ےہ
 در. تیک جک رد ای جست لو نام چچی چسب اید
 ران گر درک ۔ےس تردرفعربزگا کی کد نر یک ادنی ان ۷کس ا ےہ ےس نبوت مک

 هکر رب لر ےس تی داف 1 راس لو - تساب نب را لت بوم سیہ ےیل روا رک نا

 27م خیرات ٹاور کب رح ییا - رولدرو) م < برج لاقت . نراع نا ام هک بلا

 رد ما - برم اپ کاپ کیه شراب کے
 داس انو رک شما ےہ مار اد دوا اس ےہ ما اک اب رنج 7 ان کج کن ا ےس لا

 ےب فالف ںی م ٢ے رب سم کلام فلک مرو ےس رک ہا ام اب ر ترم جب کے ےہ

 یر ناب سهم نا کر روا تسلب لے ےگ ناب ےس ٹیاعر کن ان ل۶
 : مے ایپ اد  ےسرابقخا ےک ے ییا رزاار ونصح ۔ ےس ایا ت ؟ش ہک ابا

 اسم اهلعخت دلو احابم اهلعج رم مدلر
 مپ نیک اوت بک رس هم نکس ام ارز کود ما نکن

 ثمر ترک چ سا رب یو ها نوا یر ےس یس ادخ بیا
 بک ١۔ںیہم تر کے س یر بینی ےک ےگ

 نئ لیک یم ارب یم یا ےل ےس شراب رکے بہی تاع ما یک اوہ یا: زعم لا ین

 کرد ےس ےل رت یک لاو ےن ایر کہ درد ےس یک مم تش 7 تکاررکن انا یکر کے س
 رد عن بک ادراک م اع روانا ندرت یر ےل سا

 کرکے یہ قول لر روافیط رگ یر ےک ie لا ل ےس ےک ےک ڑسابروا

 تے اح لی وچ اطا یک شب بج ۔ سیم یتا د نب سیمو یک شراب تایدزع یس تب
 در اےک را ہد ست عاق شرا ناماس کس ایر کس ادوخدوالع ےک سا ےس ترکی ان رژ

 - هچ لر کیر یر درک

 ی یوم
 1 ید سه ی ی

 ےک کاتا ت لہ ےک سندرم لا لب فلت
۳۹ 



 اپ 2 ن
 ي ا

 ا
 رو تک ترق ےل سہ سے یا بو سو 2

 ۱ _ کسر خر دهد رس روک اہک یت او پمپ تر تہ تاج کردا تا ہستی چرس روا رپ ےک درود کپ اکو میک ید رکے ناد
 ارت ےس اوہ ےل ی ا کوا م ےس تیرو ل سا روا ۔ےی لپ نوید ےس جد لر رب ای دام که ےس رم ےک ہہ ےس رز ارپ ام ےہا کت سیال ںیدافر لسا

 ڈان بک فان ہک ا سا کت ادم نر ری کن یز ےس ارا
 - یر مش قم کد وخ یہی کل نج ود ےہ شر

 نر یی تم جرم داف کن ترا کچی
 دن ]رم کرد زا مر حر اچ ی

 بنر تل توزین کر ادا تندر ےک ل رد ر ےس یتا پات ع

 ےک ےک ره لی درب رک کا و ےن کیپ ےہ ےس شراب سردایپ یہدرسپپ ٠سط لاج لیپ ںی اضف رد ابرد اچ قم لپ لب
 بام ییا ربیع اک شر اپ قااطم ےک ت ابد ل ار نوری روا ےہہک کے ےس ناس ۔
 ل الدت ۱بی ت اھ ۱ ںیم تروعص کں ولد مچ دا ای ناپ سیا کتابی چتر ےس
 رکن وہی نیر رک تیر ہک کسر ںیم ےس ی ارب تلاع یک توریزم چ مطقف
 . حاد

 کس کیت تاب رسم تا رملا ل نم ےہانچ خاف ءال ا ہہ اف اف رعب ے سا
 وان کرم اتا صامن بله ری لب ها سا تی لود سردرد

 تون رب مو تر در کل هزار رپ مت اس
 ےس نیز لپ کر و سا توکل ار ےس تیرا کل ا نال ج تگر کار رگ
 اب یم لم ود رح م صاخ کی یت تیر رام سا کیا ل نگرش رگ اس
 ۔ ےس در کب ریس وعد ر که سر شرف سا کنجد دا
 ات ِ روی
 اار لکم تحب ےس ےک ام یا کسب لان ےس ود رقوکن ود مہ جو ا 2

۰ 



 ںوررکے س کپ تاد ادیب ےن یک نب ےہ رش اما از ےک واتر
 گر زوم ےن ےش ںیہ نیر یہ یب یا ترکیب کا ہد پھ ! ےک سیب لار
 لرم کیر رک ددر یر ج ےن ےک اہ از اش کنج هل داد
 هتسر نا کل کک ل ا کب ل ایا لو نیز اباثنم ےب 2 ےک ر یب ںری ےک تردت
 ازز زز زر بر ےہ رب بولو رل صام تی روال إرراب ےب ےس تر 1

 را یر برین رپ سی نم تری رپ یاد اد بسر
 چی کت روت لول وفود ۔ےہ ایک ف یم ل ز ران ي

 اے ت روک ےک ر اط یک کت روک ل ف ار ب ےک رتل اجر ا کت اا ر

 تیار ۔ترخُے سطر و تلاسر ےرسدد دیصر نک یا ںیم ےرچ نایب عوشوم یز نیلا
 ر ن اور یر ےک ل ق ہد سپ یم ترس اردو | تستر هتک لب نا رکن نا
 - تساوی ک

 تعاضو گر در تل
 یکادخ نزاع ی نرود جلو فرخ رک سه سه چرت سرم تی

 لو مس را. سس توری تر نیک تیبا ارج فط
 لار لپ الپ یارب لا۶ ے ون نم ےس جہ رایان جسارت
 ورا هر کک فرط کں وخألع ایکو بے بکن؛ ادیب سط یل اھ ارب وعر اب لک
 رکو راں وایی یلص کرک رد ا ممے نر ےس سجے اس ناپ ے نا
 ےس ساکن سر نکی ےس ۱ - یاب مان اک رو ےن ترور رگ در یکن دی دام و
 ۔ ےئابس ابتک ےس سارا این رک
1 72 
 و تر

 رک ت روزت لاسرر روا نقی ره کو نو ترامس ل انب ےل ا ریا
 یے تدر روا لی ےک لرب ل ارا رکل وزن ےس لعن لاخر وار کل وشر۔ ےسای یوسی ب

 ےہ نیلاعلا بر تار کر ار ۔ےسہ یدرمت ےس خر ےس ل ورمنرپ نیرعیم ترمارد |ےئہاج

2۱ 



 ےب نطل ریلی و پس سری راسا یی وک ددا لی یک درب کچ لاعبات یر رکی اردا
 یراکد ردرب کس ا -دچم زم امام یک کال یم سم اپ ےس سا لیست راع ی امور کن انا کک

 رر7 2 ےس شرو ریپ کل وجد ر نای_ ےس لاس رب ینا ےس نامم اے یب ےس شد رپ یکن اسم

 ناب کچ اتا سا برتی یکم هدر رس اش نو رک ما
 ر کر چ ۔ ےس درک الا کے ول ھا کا ےک نیز ےس ل وتل کج کد نزرد ٢ے یتوبدوتم تھر
 نال کک سوتے ا شدرحم ےس ںوہ دانش کت دامسو تباہ تیناضا لاع بج رکے ںی درع
 تلاسر تو۶ ےاکش را 7 تواس اعور ےب ی اپ رک حور کیا بیکار کک یوم تی

 رھپ نرو هز زن هدد ا ر ساب رب ےنرہب ںیم نو سم ر رر یا یدردا

 رب ج تا ساکت زنم نور درو لا جد ہک کویہ ںی تاب سا
 ۳ ہے از خم ےک یکن راے نپل ےس سس ارد نج ری یھی ےس نمک 7 7 1ے رجل ارو ےک

 لپ هم سر را تیتر سیکل لشرول ۳ تلاسرو ترک
 تررصل هد لب ےازجےس ںریکالھج ے۔ ےس ےس سار دا نجم 1ل اب 07

 ےچ ید تم رب هرکه یہا در کور انشا ککت دم ںیم تی آرد ا ۔ہ ہر ان
 ن اطبخ یادی ےس اج کا دم اک ت رت هکتار یخ چیت گر قد تر یل
 لار ید نانا ۔ ےس ناسخ کت کین ادب ےس بن اب اد ےب ےک تری یل مکے یجب ےہ
 دوا امور کن اض عر کت یت امر و اکر ۲ کن انا اضاع کی فور تگرروا تہوار

 ہین شوا بلل رس یو لوز کاب ےس نوک ہہر مد یب -رہب ناماساکت بادہ نم
 نیلام تر ںیم نک کر لس ہیلع شا لی فہ اس هک مو حساس ترک
 ۔ ےہاہک

 تعادل
 ی ےک کہ ارت کت ا سا علف نر

 مگه نزول مند کج طي گن رکن های باب هدر

 سراب عم ستی ے زہر اور رعب ےک ت ومعرکے ےس یرالر ن لاداش 7 نک هرم 1 و ےک رد

 کے یددر پس آے ںیم تلاع کیر ےس تلاع کت وم اما میز رقم یک
Afr 

 می نرالا



 مت اپ ا نص

 را جم بیت ان بت جک کوڈ ےک مر فطر و رب اس ساب ںازخں ہی مہ یاد ۔ ےہ امام کی کل وم لام اک ٹپ نہا هکر وا تما رپ ستم کت دیه رنک اک لا ف
 نیلی رام زور کا یک پا نکس رل رور کر اغ ددا لل را کس / جمله ۷

 تر اردا لاسر زم ایپ ۷ی راغ تو یرا طنز بست فاطمی کم کتک تک کا برتر سرسره تین
 هاب ةنس تلا نیس نر ادقم نا موی ف کالم ع ہت ےس سیب جدا“ چرس ۔ند کا
 ترا باب رج ند مد رو مدل للا
 ۔ےہ یت ام لم یک نذرت اان تالادا ےہ آر کرنا چرب شا لا کر کسر بن

 1 و ترو رکی کیک یی شراره سم کر گہ درفنمود ۷ت ام اس بچ 2 )سا
 زد بن شرب ارم یگں وہ یڑیک لات تار ما مگر بره مولا ن ےل اذان
 یکن اضا کچ یردرنہررا السر سنتر نرو کرب تک اراک سبد

 ا نر ۶ یر جب 27 روا اس | گرا ریز شا تره
 ۳ اتے ت لامر رو اروم ر کر آے سڑک را کیا ٹر ےہ رو تنا 0 ایر

 ےگ سوپ بس ہو وع ا تیس ےک مح اسب ام تست و ر

 ےہا الود رام لع
 یا یر نگری مچ جرم« اگ اوس سر اوادیپ سمٹ ان ےس سا و کم هکر با ند اهل زب بز ےک ےب رەد تل ر یا رو) |
 کن اظ دام میا سارا عروس شراب تی سا - یر رلش هر خب ےل
 روش وپراروتس کس نم نجس اه نیز یو ترم ےس اک تس الد ہر تر
 ےس ب اہ کر لا تم گررہب سم تر کت رند گو ,SLO 7 4 یر

۰ 

 ی سراغ هستی روس ریتم نا رک مع

 و ور ور تند غرب رک ہد سم هرز ست لس کن

 2 بلور عرق رپ سرد ارس يا هک درو دان تسنیم یررگج اف

۵۳ 



 و 7 7 بم

 میپ
 ےہ ہری ہد یی تقی کرہ لس امان بکا ترم یکم راس رپ ےس لو نے شاپ عرس رک
 ی دد یک ں ڑ لرب ن کت لس حط کا ب ید لد کک کب جد له طی ضرر

 کریک مز ا انہ ضع رک رتا لص یک دان تر علاص شش تن سا اهر کر
 رتی کل ےس ض ثیلن داد نم تر سم نم عموم اکے نار ور برا ےن ںیم ےس

 رسد هرکی لر سل اپل یوم هر کرکے رب دز حج
 کی کن منا سرتاسر حح سد ۔ ےس شد لگا یم تروعم کن لٹ اھجردد ںوٹاکوک

 ۔ ںی یک عد اکر دب جریر رعب ا اک ات وپ لود ےس نا کرب ےس س درک ب ی
 ر راب رب لصفس مررش ںیہ زن
 نادر 7 م لگ زو رر

 کیو نوا لا بیس تر جست نک
 هم کس بس عن ترق یل عاف ےس ارپ لام لیس ہر ضش کت اب 3

 لاب بکا میام یا رک ستم هک کیا نی ارور ادا

 ےک مرر را بارات ےب کے ےس نیمرن نیل تبسم ناب بس و ا ےہ رگ

 تی ضیا زر تر یی ریسک ںیم کردا سہ
 لوکی مربا رب کی قد سد تب را کس
 ۔ں تل ترا تروص رک تو راف ےک ت داقو واعر کردا ا ےن آے مار رک

 دا کس نا هک کت ولو ترم تار سا متین
 تماس دریل سر دو اب ساره سکه رد سل ناب

 رها بهم ننه سرکار لو تشک ابا
 گر تل ده ساره سا ںیم ےس تر تما ےہ ےس نب امت یار

 هی دوبل متر نم رت. ےب اکو را سان
 دعب ےک نام بن طی سنی ما ت لش ے ابلاغ روا سو ملاخ کز الا ب

 ۔ ےک سد امشرا ام
 اکم ید لعن یلص بان ہک ہم ےہ ایڈ ازم لان رد ینعر یش یلسر ملا تزعص

 ےس ی جم سم سم



 ںیم ند ےک ی سرچ تست ی. دیه لا در نشینی هد هنر وردد زور رز کات نا سس اره رر اکا بوط هک چک تکه کبک سون لی داوری شا نررد تیپ
 رکن ورکدددوااھکیس بر خےن سا ر -7 ام ےس نر ےل ےک رن یہ لاردا کہ رت
 ا ےس کرد اور ےس رار کے ےب کب یک نہر کٹ یاپردا ید ںی عار کرم ےن رکے لاش کس صنف ادا 7
 - ساب متن ی ومص ن یں احا ہرا ےل ےک رب نی آیات لا بج کہ ءبلطم
 نيز یاد ےرکراو اد رکی اب :فلا
 نزل رد ےک رشزاکی اپ ١ ب
 ۳" ٰ ۱ لب نازو )تس 11 و
 تي نزول کتی ری
 ںی ےک رنز ت دسر نرتب ہد : ثلا
 سم ےترکپ سر اک ل اسم ےس تند ناف بہر :؛ اب

 لب تسرکج زا ددا لو کرک غز زرہ ہو ج

 ۱ نزاو تکو رتا
 تبسم هد کل ثمر روا نر ری نت تنسو نار کلب

 هستم اره
 نر

 ۳ ےس سا سردار 1 ل 1 ربو i) ر ل ج

 اب نک ورم رم سنن و ا سا ع î ۔ کب ایم نی زد ا یاب ےن



 مه ۱ نالا

ب دال ا ےک ےہ ہرا ےس یر 21 تازلا نج چه
 ۔تیاور ل

 هچ دارو سر رک حرف سا
 رک هک سرم هرکس یکم شر

راز هح ضلر تب ا لادن که ست کد او ےک اےس تت انتی رپ
 ه

 ۱ ۔ سم ےتاینہبم ککرل یجب

 ےن ام ےک لام لا لا تب ےس اھل ٹری 4 ٹر سا هاش م

U۳ اهن فک تیر طفارب 5 ۳ دوام س کشد رل لحل ےب ۳  

 ا فض ود جلتا ےک اسم ےس سر لب تک م تک ب ترم گام
 تر عرب سه رم ام ترس تار کس سان زی مام
 ۱ ےن ترب ناز ےک سک ہو یکن یز یم لیک

 زمره ہدایزرد اس اگے لو ےس یف اپریل پکی اب ےئ رح یز فا
 راےلد ےن ایم یم ےس لم سم یی کو هر ترق ینا ےس ےس تنسو باتو تیر ۳
 ۔م ہارے تین و ادا ارب ابا می - لو لس سال( ہم اشک 6 ان ےس یف 1 رگ مش وک 3

۳ 
 ماهر دا مع تار ها ےس ےک روا تر ۳ ںیم س۹ی ےہ مندی

 جر 7 طلب با ےب ےک یا

 - نی تین الت پ اف نم نر تل سا هوا ۷ج ویلا ماس ےس سج

 نیر ے7 |یاس

 داریاں ورب ےک ازت ککے تنسو نرد رد اں ےک زز ۷ت سو نآرفد گور

 لی تب ناب چدن زر تن
 9 روی رم 7 0 اوت نر اس ل کپ

 یاس تم ی و ور ےس تر ۳م رلع روبدا ےک نالو طو ۷ت یی هبساکرمت

۵۲ 



۳ .۷ 
 ۲ٌ رےہ ترک ن؛یم

 اب سرد کلا چک ترا تيم شر ےن یز نکل و اپی انک
 ےس اص نوٹ یب ۔ ںیم ےس ور یب رات اض عام ےس توب رطل ا روش نیز روا عاص یز
 ےن نک رب ضم ےس رش نیمرنے مدد ۔ ںیم نامی بام ےہ ر ارعتسا یکی کیلو یم نجم ںیہ ام

 تر تر ی شمس کی رزم یوگا حیدر
 نیل سرد هچس اراک اجر تم سم ات رد تما لیک شاپ ںیم

 هنگ زرد از یلاو ےن کرا ریپ ےس ی اب نیز لاو نسرین اپ ےہ قم سو
 نوا اپ رد مارو را هل سند نیز لاو ترا لاد
 و لیتر منافع - پی لمس السا نرود "مارک ارد

 یزدی را نیر ارل ت اور برم( ب ںی اندک ا
 "نام ور ۔ے ںیم ارکان ش روا مزا اسم مالا ےن ین ھاى

 ےس ت لدی رو رل لاس ےہ ارم لوح کک
9 

 ےس نر روا تدابیر ین رم سل کلاس ادا
 لم نج ےس اک دارن ےس ںیہ واردت ل ورم کک پار ہو ! ےس سارگس ن اج
 رم هی ابن بد ےن ہک ب ےس مکن انف ام رم یر صن ر وردا یت
 رگ کت مف ےس رد ےک ایک کل سازد ا ہے یت ی نورلپ مت
 درنگ و تم ارتفاع الطال لع ںیم تاور فح ںی ہوئ رپ دلا ںی یاس نا چم

 بی لار... - لبنی بکس کسب نیم لاسر ابنت
 ۔ یب تیار بای روز ی تی اور پا - نر روم تر را س لود لار

 ۶ تای یم خ )ےک تب لب ند کنی رمل تایالا فرمت گلئاڈکم ےراضرا ا

 ےس چک بسیا از روتا ورکو رز رواد رل ام ن درا نر نو ہکدت مک

 روم هو سراوان زنم رب لب ساز یکم ع ۔ں نادر ےک لرش الغرب ےب
 مارا لپ تست اس کرک ای کم مت سی بل راک
 ضمیر می تل دم ایر کرد لات تير چه رت

4 



 |۶ ۹ ہ ہہ ےس سٹ تٹتس تے ے حس مته نارام
 هر فنگ ام تمق ک رب .ںیہ رک کا کد ب

 رن رانا کراس ےس هک نا تیر یم رفن کت ضرر لب نادر تست رج لپ نام ا
 ےن ر شک سس کہ رب هرکس هک ا جم نعت ےک رھ ےس مان ل صارو
 کر فرار هرز ان PIE ےس ہار رد این یب کے ےن کن اسار لل ۷ حرص

 ےن ایچ س یول ےک ا ۔ بلد ض ق ۔ےس سان ت بہا کک سا ےس یا ۔ ےہ ار لام ام
 ےس ےن رر امع) ےس ری ١ےہ گر را لردرن روا لڑ هدر رپ ناسا 1 وا ردا ںی ےک

 راح ےک اتر رکا ارپ لم ےس لمس ا ۔ ےہ تمحم نارڈکس یم نب ہیرا ےس ینا ۔ںہ
 رای تین نی هام سرچ مبل ارزا کس ا ےک کر رکف ا کل وتر وا
 َ ےکاہ کی دارنا ےلرردو ۱ تعاطا ی کر سا رگ کن تمبر ) تالاصا کل ات
 ری رکن رب نادررخ کس اکو شب ےناما اڑر تہہ ت ان یلزصت رے ٍبلطم
 ین 7 بسر دردم ادزرف رک ےس را / امت یداخ کک نم

 کرہ یہ ےس ےک سس سس



 تا
 و 1

 ۳ دل

 وار لر السا
 092277 نا والن

 نر نل یہ سلا
 روزی یر تیام
۳ 
 ےہ جم کین

 نیلا هنيا هوب کک ا نوم رک
 و

 ا نیا

 کن لوشد فط کم ق کم نوک وف تزحف یتا

 تک ا و سہ درک دیک برش مر کریم لایک س وفا کاور
 ےس ست

a14 



 مس هاب نار لا 2 ۳ ر م

 ےہ ےک اہے درا ےک بش لر ارا رسا

 درس من ریپ سا اک با ےک ند ےڑب کا
 یر راکم رز ےل س ظفر برکں کا مکے ن گول
 ںیہ تاب ب اویا اار ےس عوف ترع ےن ںیم یرارگ

 و و لو گر سیم ارگ ور

 بکر تان بر بل سیٹ لو لو راد هک

 یادو ےس فر لاو لو هات نام وا لو راجا

 هری رو فونت نیک لو اب

 ضش ایا کیمم انی اکر اکو ر در ےہ کے یس یب دواب ترک

 ا ایا بس ارد ا ےہ ےس ںی کب مج ے ایر کے

 1س7 7

 ےن لوگو کر درب کیا تک رکن دا

۵۵۰ 7 



 ناس لام

 نر عر تسب گروب کب گجت
 گروہ ےہ وتر ایل اپ بالی لب یتضرکل یت اسے

 لا اا اررکن فیش یک بیک تاک
 مه سض ۱

 ۔ ےس سرما

 تادرفم یلاعم

 مک سنی ےس تر تے ٹری مافیا ۔ ےب میفکیڈل ےس ےس ہی ہم
 هلو عع ےک تس ا نا. هر له د دور اردا ناکاو ت رک
 و
 راد ےس اسا ترت پا ںی تپ کش ہون ں رکو ےک کت تار ککے ام
 لرب لک لر ترور درد هتک و رکا سا لب رہ تری

 ا ھے و ب000
 | ےن ضر. مت وس پس اک
 7 ترب ند ےن ےس یی سلس - چنگ حفر تار دارد بصل ایر 1

 ھم عردا کرکے یب سا ےہ اوب زم م تنصر ! صفا کز تیم صر
1 

سم لد<لدررکے ےن ےس ۱ 2
 - گر هل کر ا رب 

 ںیم اس رر
۲ 

 / 4° ° f e ا

یک کاو ےہ روشردا لاو نم
رۓال املا حر سرک ےس یکا

 موش لب نر ارگ 

۵۵, 



 رش : 7 ر

IT RIDIN TEL 
 تر هر آب رد تیرگی نر سد دک
 رگ ابد ےس نم ادرار موز ادب سیم تدم کرم ص انکل نان اھ شا 77

 ےہ ایر ا ایک ڈر عل اہ اکی نا لات نک اھت اوہ کیم سوچو د کیا فرم امر
 لوک صقر رو تاد ہر کے زارنا امن ہی اکن رت ۔ ےک ےک ٹٹی ںیم ترک لوط تیب امت کا ہد

 ہلانم باره سوق | مک یر فرط کیا تاعتاد نر لامر ا رک
 راد یک رو سرو یر لپ تم هکر ںیم سیمےہ ںیم تاادع یز
 یاو یکی کر ایا ےس وک ناوک ایا لور یو یکے س ں وفا رکن خر وک ںی اپ وک
 کرسرد روا ےہ ںاسنبم یب ےس بس نل افن اد رہ تل رو ےل ےن ار لص ت لاری گال ےہ

 هک بت لمس ےس ایر رکم اکو وا رعنا ترم

 مت ےتقر سر اربن اما رس ےہ یک که سو شد وا سید کب یا تن ترش

 تم کل اسنپ بسم یر کاری لب نکیل ےس لپ رپ لو
 رنک اطص هرز گه ایا نا - ج تل دص نکی لذ ےس اچ ازم: لیکن کی ذ
 -یر ط تگ اور وا ید ترعذ سم تالاع یضرلصو تب ا تا و ےک کیم ےن

 نی فو سنا برا رپ ناب یاس یر کن فن اره اب
 رب ادد ا ار زر رسا رکو ییا ےک ا هدر بک لاب ۱ ےن یل ا تبا اوب

 هلو مدد ے ںی صام ترک س ارد نهنس سری وتو یر نالی د تررکر

 2 ار کش برگر با نا ےک ومل 4 نار ےس سا ےس نان اد ی ادر کیپ یمن

 رم ایدرکر انک الم ام یاب یا ےل قلعتےساعرم و دستک

 نایک لس تو مکن رکیز ت زص ےس الب = ۸
 لوسضرو سر دا مزعلاولوا لب مال ہیلع زاد عب ےس نن ا - تر گی م ترو تلر ارتحت
 تورم سو ریپ کہ نس سیم تم ےک کرن ف کلر او نیر جہ

 Us) عر ےل رکا یاسا نا مبا ساب ینا تر کم و پا صا تشب یک
 - لو توپ بطافم ےس نر شا مارک سس اب یک ب ںی یر

 بز یب ارل ناسا نفس مهسا رپ میل دام رادار و
۳ 



 منشا نال
۱ 

a ۰ 

 ۔ے مر

 سض مز تزوعے رسد سا۔ےہ یر اش الا بیم ۔ے کرس ںیم بزم لاش ا بزج اب لاتے برج وچ ےہ کر کون اک وم فن لا ھی نہی ا ںی بزم 2 ییا
 یی یز ےس انا تر ا. ےس رام ےس بس ان می اسی ود ۷ تزد الجد بدم رم کا مت کا 2 جزو

 تصح اب ر ۔ ےک ل تر کز ار جاسک وزارت عجب ےہ
 صلیب سرا هل لدصنلس ا ۔اوہ م مرد ےس تزد بدم کر

 روا کے رخ ہتھ ا یس امیں یم نا۔ ےس یکدم یکے نا سی ےس تابع
 ضرب رياست ایر جردن

 هارد ناتسکدنب رعنا تار لب طم ےس ےےصت ےس حرف تر نکی رک یر ادع یا یک ن ترص عب ےس ن اذوط کیس ارب م کا ی
 پرا 00 لس« ریل قرضہ تاج > lb cy ہوالع ےک اددا ۔ں یاب یم رک ۶

 را مان فال ےس سا ۔ ںیہ یر ب ےس ےس رق تاور کپ ییا یب ںی لوک اخ
 رسا ہر خپ کیا م کرو بب ےس کر ن اعا ےس مک )رت بک
 کریم ران نادت نیہا ںی اتے سیل نوت لط ےس اندر للم ےس
 هه لب ترقی سا کس اار و ر کا سٹ ےک ی رنا کن اف رک
 ۱ : هی یررک
 7 J م

 تیحذ یکی گن یا
 هر الو هک سود کور یر کی تا کر یم اہکے وا س

 و رو یر اد لع زا ۔ ۷ب اع ےس ند ےب يه تاب ستار شر
 و یر دک روداد را نر دوی 0 کم ۳۸ ۔یر

 ےن جاب لام ا نی اص ضم کت ہم ریل اوم ےس نیب ےس سج نیا لت یکے کا

 , 7 ۱ ا
 نال مح هک مس تت ارادا هس

۳ 



 ی تر چرخ یه ضا ٹول قو وس
 مر مک ی لا تک ددا ےنرہ شپ یک ادب ےک اد ھچک کے گر نفره سنا مپ کت هی بش زار و تم تدار دا لا۶ا ےس نا
 رگڑ اپ نافرط ےن سر .اھیکر کن وف تر ےن ا ا لیپ ام 7 رپ تب بک

 هک( ےس پاروع ےس ترخآ ادا ابال فرط کی رفد ر راک کں رہو سا
 ےہ ا یکے د یا کن اک س قب تاب تام یب ےس نایب ےس حرف ترم

 هم تراک تی شرم توپ کن ری رود اس هک شب و یی کو ود JJ f ت = فو ان
 ريز قالغادل ام زر یرولم ےسر نیم مز ال سار رانا و ت DILL نم ےک ےئ ہہ
 کرم تراک وجے امور چ تر ار لب روز لای اب س یی رک - رس

 خار سیم یخ مار فن )یم سرک ر ناف یکن ا ےک ساب
 راضو ظکگ نیز عامر تک درک مک ما یم ںژئاش ا ےن اردا اھت اب نسل
 ۱ ۔ ںیم درک لھکرھکں یڑنب یک سن اض درد سالار ام بدر ےس

 کرتے س رت ےہ سا ےہ نسب ںیہ نیم وفود یکر ب ردا نسإ؛ تدابح فل ںی تیا یا
 ےس وپ ورک رم هرم سید رکن یک یلا ہیرا سا ےنرھچکے ںیم ںولاد
 لوس ےک سا گے ایک یر ت اک ری ہلا نمر کدام ےس ں وہا ا چ رک گیت کلا ل دا
 ر ںی لا نم ھککام ےل رم ا ےس اکر اغار کر کرتے رکود ےس لر ھا ںی وج یک
 ام هدف تر هک کن رند - چی کر کر کام ااو ساک ہ ایک
 رکے رپ سز ظن کن بردا پس ایکس سپر کرتے لوا یس سیم جز دروس رژ اک ج تسر
 EL گر لا چ ےس رکو ر ادر بہدرد مرک باخ کپ ا

 5 ا 7 کک 7 رادار بارا ںیردد یرردا ےچساھچیو از ارت 4 SS زا یر تا
 نب وک ےل یہایکہ تب ات ستباعر یک ار ےک امز ےن بحاص ءاش یہ س) تع

 مس لا جت ارا ١ ےل
۷ 



 نار ام
 مه

 سر اع ےک کے کب دو١ ےتج ےپ ٹریک وا ںیہ نب اض بسی کے لتس یت تک لعتے س ںرفود تر کیا ت رد کک یف تزعج۔ اوس ےک سوا بص اصارامت یت کوک یک
 یم یداک اب ں م ںوغرآ گی ابر ےن یارک کرشروا ۔ یک شار رکے زاد قا ی
 ےک ند ےڑب کیا لخت ےس ایت ےک یلخع خوب باع عکیلع فاخد لارڈ ېز آد ین کر
 ناف ۔ تمہ انور اب سند کوب اک بل اأع یر مند دام لام ےس ند سرب تستی اب اذع
 ہلاک سادات ن قا و ق ا امی ۔اگے پا راپ ود زاد ںی ت آن د ےک عتب ےس ژنو از تل ےرباذع س 7ےرسودردا ےس أس a بک بم ز گل 2 ره باس بهتر سرا نزد رکن و نا ایب ٠ںیہ یھت ا ںفود ےن نر
 ےس سج |« ےہاید ٹ بل تر چرب لایت بار 4 اڑ سیا تو ےک رک ہو ےہ کب اذع و ںیہ ےب ےک ب یز اکل: راز ےب اا و باذع سا داماد
 ۔ےہ ام تم نا ماه عرف هستم س

 باور اکو تا
 رور ےہ ع وے لرل طب وک یب کو کے ن سکول درد ارب ےک و کل اب لا ہ۷٢

 تراک تاب ون اد آلت لی کا سرفه ره یک رم
 نهان نکا سلف ببار هر ہروس نکیل ۔ تسهیل باوج لاک اک
 ےل ی راع دہ لادم ف ٹارٹلار سم کل ام گی دیک رم د تے ےس ےک ادب روز

 یوگا رب هرکس ترا لی رب نا ی وب تھم ٹہب ےس راہ لکا
 ےس ےن اروا ےس الھکہ زاورد ۷ تساربت ےل ها رس ترم کا - حس و ارج

 سر کرک تا ہا عزل ترص کسارام نایب زارنا ۔ ےس امر لم ۳ بس سچ ر

 اک تک طظف اح ےہ اٹ اناگلر ون انڈر کل وبیطافم ےس ن؛ بارہ ےک سجے نت ےہ وک س ناق

 ا ور ہار ےبروا تلالطعرب ںددلاک کین ہد رکے یھبر وتی اک رکو ن ا رک سایہ لک اب انک

 - تجلیل کرد پاپ ی نم سارا سر رد ی کف

 موس تارا ےہ



 و سس سس سس سس سا ا ناسا ی

 باوک زز تنص
 ریس یارک ہہ ایک ںیم یارک مہک نم تاب اچ این ےس ف تز مھ

 امشب دایر له کا امف ںیہ باوہ ےن جز ت رح ںوہہ یش: ورور ا امت
 لوسرم وب آے ت رکی اپ ےک ت طب هک ا م انی و یو
 موار فوم انس اک لن لرم ۔یراھ یا بر پ فر رپ مس گرش ره نیا ۱ بر نم

 کل ےک تم لالف تزمتن الف ہک کس رس مراهو - ےلرہ یداع ۷ ےک سیم ٹر نر

 “تیار درپ دادا و لاع ےس کلا کک رک ا یت یم یب جج کس ارب نیک کلا
 هتل چک یکایک لا ماکاسح الصاو تیوکذ شرت حرف تیرے
 ۔ںؤہ ود یم ےسردذ سس ١۔ ںوہ رک تستی تر ےس نیلعلا بر یخ
 از اباجیکت قد ےن جرف ترص یک تنس ادو کت لاسر یم روف ترص کارو یکسال نامی لا سا
 ےھ عرط لر رپ تک ییا حرف ترک ےک الم ب طافم ےس پکے سجسایکراد رک کر ش اک
 لاہور ی نسج ارو ےہ ی ےس ی رک ایصیدن آی رف ۔ ےک ان انو ط ےک تفل ا ۔ چل
 ترس یا سس فس پد ےس ےہ ترد یکن برب تخار وا تلاسرو ر چوآ

 سردار ںیم توحد یبا یم ےس تعا کت قو زم یت بماعر یداکں وفا افع ایکس یی راتغا
 یاس تراس کت الاردا ایک شراب نو لندن مرا ور کرک رو لر ی -یالگ

 رر إن یل احلا بر نم لوس و تک پر ما سس رک کی روا هک

 اب کت رخ اندر کل اھ ےس رش کل اکی یدابکں کلم امن گلد جرم کاخ
 ۔ ںید اک ای

 ماکت
 کل رد لو هاو مجوز نا فکر تا ےک بر ےیل سی ۔ہكپ

 2 iu - ام اب ی ارز د نخل وپ ےس اب سین رو اج ہد ےس نل
 طب راد چدن مای قادن ےس تحصن تیا رج تن اہ نک باد ہک

 رخ



 ناسا

 م ےل E رم تیام هر سا کفر واچ هر چ

 هو تب مپ ماس ےس ںوگول ںی تی کے < له ریبن هل عرف تیز یم
 رر رر سج ملاپ بے جز تعبیر نم

 ےئل اکی سام | اه ار E و و ۰

 رب رب سرت تنی کسب ر کره رج عزیز جنب متد
 لار وا- لر پچ تاب ےس بو هم من شرب ادا ںی دا کن عرف

 کارتی دام نم که ب ےک تے و سو ےک رر یش مرا مبل سیر نیک لک ی ۳
 0 را اکر اکی ایردا سکا ےب ار یدداکدا ۶+70 3

 ان کلمے نیک تاب ہر دا ۔ھت از ںیہ سم ل کرک 2 27 2 نام زم میم یل ہں کر تس کرو ار ارا ےک چ کک

 نام تاب ہد ےس تورا 1 ل 4
 7 7 ے اہ رو

 هل ا اھکںیم کر اب ںی نب چ کپ محل تا ا ترس 7 r ڈر جت اس نا
 گزار ما۱-تسهم ارت اص اراش بج سا ا

 دوز سوم هک طرز پس طع  نس 2

 تر رک
 وتو کر حر تحمل کالم مؤلعم ےس سا بش اپ ٹرم لرلی لد بج
 , داراب ے ت پن ےک رکے قہ یب حالس

 و رونی ےن ہیلع لک رت روک ی تسد اب یراد
 لر هه کف! کس مپ چی
 ۲ م ب کلا ب سرد اکل رہ اپر ےک ت مک

 رب گم هی شرک رکن اید ےساد ور دا ےن ہرن کس هم کی ره نا

 لا لب تانک تساب برش کارگر رب را نقی اک س و
 ی ےس ییا

 ۔ ےہ او فردا تک یکی سعد | لای که کام
 کوا کاب تم ۳ اب ۵

 یک تا وال سر ا ےک بارے

 7 ۷۱ ساب کت اش شف لس تا یس رد ص تی کی نامم ےک سر نام

 طس ا ن ارا هل
 = تے پیسے.  .-۔-



 نار لام

iتاب مر ۷ رر تو اس کسی مار ادا سد تراز  

 ا ےس ارس هو نرو تاب یک نلدصت کن تلاسر کک سارے ےسی یاری کل ود
 نا و ا با ےک بم ترس ایت ترضن 7 مقر ۔ےلواا ترس

 1 ۱ ۔ ےس ر ور ب روط ےک بدااکمئ روا تن
 يارا اس ےن ر ۔ےتساہ کت اعا کن ا ںی کام نر کس یار نطق

 ۱ - تام کت رش
 لب رگ ا س یئاددادینم بس یدرتدرود یز ینو کس طب نم ےس یر ات خ کن زا ما

 يا رها ترین ساب کی شہ ہدربپ کب ریس نا ۔ تاج ید اڈیم کن ا ۔ںئاع
 لب ده یر ین کر طی اون یو تن ےک راگ ت ود یکم ال می اب انرک
 ملک ارم ںیم کک ان ۷ کرو ںی سج سر بتن ال هری کس ا۔ےہ
 فر کر شان سی بسا له چی هی کس ابدی نم اس ےک
 ۔ ےہ ا او کال ےس

 تیر ےنوہہ لٹر کا

 رے شا ےک ما اکر رپ تاب کس تر ںی ا ںی گول ایانرف ۔ ۸م

 مکا ہوا ےس کان ےک ریا یک پک یب ادد چپ ےس ںی یہ مب چا
 ما مپ ت بک کک ج کا نیب ابر لب ےک تھر تاک وار ریدر کعبے لری
 الف بس لب ولی راس سی اخه سن هی کسر ما یار کل1 سکا خ ےس
 ےس سم مالدار سد سیم یک ال را لر اقسام نسل ما ےس
 تو هر سالن همه لار تب بشریت لاکن عب
 ۳ هک کس نارگن ورد رک( نب ےس ار

 وہ علا ب ںی ا تاب یری ۔ ںیم درو ےک مدد کاخ طارد
 مزان: سار کل اوس لاہب ۔ ےس ایک اور رکاب لوکس اوو ک صع کا ےس م سادت ےک
 < ساک لا سم یم اب زند سا ۔ ےس ار رک زاکی وضاو ترصرت سیف شب

 ی اپ کاو یر ہد خر تر ہت ارتداد تری
 ٹذہ



 ما نام
 ی ۳-۳

e 

 نر ياد تاک کت ایر رک + بل رم یر ها
 رک شرکا نا رکا یش ںی ےس ےک تامر کپ ا دن کے ترا کوب مک عاس ترور ببین رپ لاک کره امور نت
 خبر تم اک رپ کوک و یکے لما ل رک یر ش یس ٹو یک
 رو ضرر ےک کلب تابش و را ساحر شا لئ ار ضم ہد ۳7 اک نا ترک( ہک
 ےن اور هی لاس رز تایر سهراب هتل ادرک کمو ررر
 لقب یو رب تیک روز ترم ں یں بین چه تار یک رز
 چہ ام ےک لر هدفی نر کس بل ےس ےس هیت ز ارون
 رب روی رای یہ ارک ن اذار سنس ا رام تام ےب سیم خار رکے کل وبلاک ےل نو ےک یا
 هر ملک راھ کادر للود ر پد انب کر نانا 11
 رہ نار ل رسد ییا پس بجر یارک زار دا اتار پے یک ل ور نانا کیک اتر حرب سرک اگیب ۔ ےس رر د ع درک اط جاسک
 4 شواو ناف ےس سر

 مک ل وشر برک
 ناروا حل ترضح ےن مہر کا اوہ برج که بیک حرف تر ےن گول کا پہ

 بم عرب سودا سبب جنس گی رنک
 هک ارس زر 1 ناضتلو ملر وال طابو نکی عب ۔ ےک سرب لب هد شا ادرک رگ

 سو ےس تاک رد رپ تب روا تب رپ مار بیدار
 ب ےک ےس وہ راو ںی قت رہ ےک نالا لع زور کا وک ت ےس درد ےس
 ترمب نس لب یب نا ہو ںی درک س ایر نانادد ن سب ا ۔ ادرک بک

 ےہ سم ترون برگ
00 "۰ 

 لطف مرز بن اهر ترص س ںی رر وہ او 511 7

 1 السلا نٹ ترا ےک
<۵4 



 ۱ مش اپ نسل ك

 ضم ےس رو تره لوس کسر نر حال کے ور تپل رب کی

 ريز نر ها کلا نرم ماسال جت رم لابی یا لر اقا سرب
 ننه نج دل بوس یم یکاھرک ےن حرف تر کس رو ایہ یکوکب سم ےن باذخ ےس نام
 نیلا ےٰ سد ایک ذ ےس میلا بام اگ یککر نزد ایج نم اکا نم

 ۔ سم ےس لام ےس اب ےس اف وط مرد ا ناف عل نیر سیم

۵)۰ 



 رسما محک لاو
 رک رز نام لکه نزن مآ ہری ولا نو
 پنا ناروا نك رات )1م وق ن۶
 یی ل
 به نم 6و ۳ مکرر اسب

 کر ور ہم
 ین جودو
 نشر شا هطبنح
 ا رر وؤرحودللا ںیعتاان تو لاق
 کر نیو فلا نو تک نار نوت اما

 سم ور و ما ھظ ۳1 ےہ و 2

 رامسا قینول راجم ا بضغوسجرز 0

 ی اا



 تیم _ ساس
 ناو هیج اف نیر ملانمرعم یی اورظتناف
 و روو وم اون 6امواتویاپ اوہ ند ن ںلاربادانعطف وان عم

 نا
 ار وتو اب نا تا دا رسا

 دکل دن یک نل کریم کاک روا “ایک
 ےک ا یکن مت یکے ہ ںیم رک ا ےک ید نب یار

 نو هدر رر نا کن رپ تا هد

 هستیم گمرک اب هوس کیک لوہا ہک

 ادب گر ہک تب

 رم رس لو هل یوم کت سیب لاو

 لری زر و مود
 کن ل وسر ےس بنام کر درر ب ےک لول امج اں یب

 اوب ت انہ ےک بر کپ LL لو 1

 سیسپس ھم مم اےس ,a e a تحت.
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 رت سر ایک رپ اوریز امن تارے ت اداکول

 اکر اگ دری ناتھ گے ےک کیا کو تی

 ارے ی ارور ےہ ےس لے کدو ب پیا ا سام مای
 اسا اکادخ ارکان کسب لا لو سی هوره

 رور اياب yy رد

 لر لا سیل هزاع ارور تس هدا لک کدام
 | a ره “ےس ای نکرد ایوکل رم

 0۸001 ےل سا سم اپ ےسصاھپ مل اکر کک او ےن

 تا ابا سم لود رو رپ تام بام ےس

 ےک تامل ادباع ےک لورداد سی اب ےساھپر ےسس نج ںی روم

 هم رب جو یم تلامر مد نپل مر
 ¢ ر ر رور شا سال از ه رو ترص ہا ہر رپےک



 ¢ ا ناتمام

 لر نره شد | بار سگ
 طب کدام هر مه

 راس یا "لار ںیہن ل ز انس کے ھ01 نج

 ےس میری و ر کر اطا ماس شان رو ورم

 لر یا ےس یا رر ارگ باس کس ار داد تر

 بسوی اندر نا ایستاد
۹ 

 ۔ےت زیا ےل ناما ہو ہک

 تاوذم ی یم
 ےہ یم مهر دم ایا فز ےہ رص” ےس مر اب اب س «ءههافس

 بی ڑلود یر مترو ما < ۔ ےس یکے س ےس عی باہ ہی ۔ یوو ےہ روا یکے یدل

 ۔الاب ترتر بھر ک یل ےس سا ںی ص ےس سا چم ایک نٹ ہفس نمالا ےس یاں نر

 رب 7د ےن ےک ت ہاٹ لاما ۔ اب فور ےس از ی ر حت ترص بزم باب رو!

 "باطنی: کان ہو لب تن ےک ل ےس ےک اولا س و ےک ت لاردا
 دز ناطدس 7 لو نادا یر لع ی u یورپ کک ؟ اجرا جگ ؛الب

 نال ۔ںیز ارش ںیم سورلا جان ديب یا ۔تمؤلحر وارسا ہنارب تگ  ترق

 زرد یس نی بسر تم
 کک رم یے 5

 ۾ ۳



 تم ۱ نارا

 ج اول وپ تب نح ےک نالدس بجر دا ندیم ناب a ی
 ' سا نامدس وک کس نت - ے ارپ م انک ےر رص ہد لب تررس سن

 تشم ےک خر راد رای ئی رب یاد ۔ ےہ رپ ابد اک رپ ںولد ہکے ایکس

 ینا و نم سو رب فر چه
 ریز رپ نعم وپ ا اج او ےہ ادرک تر دا خاتم ہک وم ےتایذ پا
 تابش سل ران

 مشو سے و وک کک مرق کردا حذف تر ادب نا کرت
 رود ےس یف ترنم لا دمہ ےس بس ںیم ا ےس سز وچو دالدا یہ ذآ ت پیک
 اب لعرئراد من بو نیز فنر که ب۶ داع رعب ےہ ںی تز ۔ارپا دل

 ےس نار اجبر ےہ اپ اوہ ےک لق لاس رس نم د از اکا ےل سا ۔ ےہ یھ یز یم 7 ام نب

 یک ملت تسویه سا ےامکحن رخ موقد عب نعغلخ کل
 یس سا ےس یت ےسداع موت تہ ت ہی کم اوق یم اشردعب ےک سرچ بهر ِ نیزرکرکے
 وسو ۵ کہ یہ ترول هیتر هاب سل هیات تا
 یوم تر مح طب یر سس رد تبس در تررق رود سکه نی ںی ع ل
 تر شہ کرک امہ اع نار ۔یتک وب ماع یب ابید اع هل تس لسرم ترزعح- هچس از ۷
 جس کلم یت ا٠6 ے٢ ٠ ۂار اکی ٹر ظر دا تیک اع ےس سس ا ےس رک یی ےس یوم

 مت ی انا عل ر لا ےک مای ردا ند زا رب ای ر الع ۷ف اتا ےس ور یکن ِرف یداب یزید ا

 نم تم ص نر وب ےک بو داب دا لو ساز بکار پس کیس عاد ںی بزم
 ر ی ن کم مک تم یل صر رد 13 کنار ردرم ےس سراج 2 لک ار م تراز ت

 2 ہو ےس یاس کت ام ےس سجی نک عیسو کلو ےک انکے س راک ےس ید م

 اتم ی ہر دا لکی ںیم کلام گد ےس ار کر دا ںم قو ےس 7 : ےس راج ےہ یکم
 اد سم ل رب ناب ںی ککام ز ارور ود کا - ےس بام اھچم ہنر اکر یماس | سس

 - هچ تاو نل باب یک سگ نوا کوش درک لم
 ۳۶۱ ال و داع مہارت مام - یره ان فول ال یمن ا یخ

 صصص



 مه نام

 ےس تشیع رم ا ۔ لی یم ھم اورا ہل ےس س یار هد اکر کرہ بالا کا شد ہد
 مدعی مانے ای امر اےس یک یکی رفیع سیر نایین تب کس
 تادرس ی کف کاما ی نیل ںیم ہت ل اہک ہہ روا یت کلا ترمرکر ام نافعا ہر را نعم ےک
 ؛ باب ےن سی کت ہک ت نکا دف الکسا ملقب کت سه
 < دا دورا رر يا شکم سیامک مادرم

 [اساوغ و ترمحد او ایک ادررکانب لوشدر کردہ ل اج ےن ا فزد اع موت ےس م کروا ۸ ۹

 ۔یتک کیم فاحا تیس یس ۔ےہ بوم تری سا می ق ب۔ںہ ںیمد ها ۳
 هے ری قام طو روا یر هاو تن ال سر ¢ ےس قیا السا یو تم

 دوی یفس د رم ۔ےترزز کل ےرواف خان ز زعمہراےس بس مد اع دو تزص

 نی ی رک ید رک یک JIE IN ۔ یک یب یاد کن ا سبد

 کل ترا بهت دا یکے ر کت دال ین کرم ہک تی ٹر کت تدابع گپ کا
 تزمحر دا ۔ کس یر شاد وارث« شررفل ء عرارک ؛رو شک م یل طب ناروے نا

 دوار وا اک کک کے ن اک یس ی س ا۰ ےس ید رشا اےس اینکر تلا عر ی ابن شاد

 ۔اھت رام 7 ۷ کیا

 کج کے یب ست نام اضردا لس حط یا یک اسا یک ہر ںی رود سارکے ار انب ظض۱ اخ

 راک توکذ تم سا مر میک نزا دا تی ن سا ۔ےزٰناز روز نطر

 رہ تم آیہ تب اھا تما ج ےس ےس ناب ر دا ند نارناخن ےس ین عن س, سیر
 نیل گه ترم ین تم آنی عید رب تا متر چ
 2 مل ور ےہ ےہ یر 22 رفع روز ۔ںیلددا ںیہ ےس رپ یل ٠۷ ے تلک
 ہل ت یک کے ئ جہ ےہ از ا ر ا ےس ےک تجع ماما سین ےک
 ۔ ےس یرددا اس کن امر سز حل ات اص ے رر ےک کول

 ۱ رو رک کر رپ نزع
 ںیہن کن ال ےک ی گرہ یراھمت اوس ےک یل ۔درک گرد نرب یک میری کبک کش سوق - ۹۰

 ماس کت دانا ۳

 = ج سٹ ٹی عت ےےمًمتمتسسس



 26 نر لام
+ ¢ 

 در توي مر ےک ا لوگ ا
 رو تم تور را ید نوش ظرد نر کتیا کت ا ستیرکں کوک چت 2 هیت کرے ا صد ست رہ نسب ییہ ےس ےہ ای ادد کاک ا یے تاد بل طس تلخ هوا هست سرد
 ترابی نان ام رم اپ بان یی رکے چہ ان داد کت دا
 یر تس سرو اينکه تی مور کا نک یک رنج یاب
 ماما تردابع یک عاد تادف ترم نکا الا یم اب اکے چہ تق سی او فلش
 رکی تی ستار نا رکن هم تفادص ےک رر لا اب ربا اک سا کپ ںرلاسنارو راو

 ےن رکی کوش کر ان قسم ترس کم ہد یکسال 7
 وگو ب عترت الخ چکی سنا مد تل فضا + نان درد رام
 ی مت تم کے وہ تر لا سا نیا هد نر لر نرو ترک
 ۔ ےس تکساج ایکن اگے یب اک قر یسک رس سا ںیم ےس ےس یار - لیت ا
 مذ ےیل شپ ںی یں سار تک اطا یب تعاطا بناب ترس هچس ار ورک اب

 کب ر ےک ات سس کس جیب ول ور کلا مہ یر ری یر یم
 راے انا ےہ سر رپ ںیینم یھ نفل سک1 ےس فرش روا رک فا
 یھی کج نم ےب ےک کہ تالا لک ٹر عمر نیر اے ےس تکی رام ےس ند
 ےس ما اکا تراک بس ا۷ب سزا ےک رخن ی کا متی کہو ےہ یک وا اب

 نوازی دار رو نم کج نج چسب تدبیر ا
 تیلرش یررپ+ نو هشرپ رب لب لر رسد ےن کسے انب نیز رقر دا ےطیانم ےکےےنر رب

 ۔ ےس ایکو ای رد اگ د کن ضا ےہ ےک سے ترابحب ہو ی ناب
 هم هک سا باقر کل و ۔ ےس نوت داخ لا ین

 گول رضا + نو آخ «ی رپ رگ هد هات بس اعراب دام لاک

 u) خت تارا |
 ج جًسٛجےجکسوک)

 ص



 مپ ن تر مم

 ےس ی وامر کں تب یاس ےک یکم رکے رو فردا لا ورایدا ں وپ یس ایک“ لوب

 « نوت دفا از ےو رہ ترص ر وار طع موی باذع ھکیلع فاخا فر ہلا ایانڈ ےک رف

 ترضتو ین رم نان رک ازع سس موج رفت ےس تز اس کیراب یس ں ززد
 ںیم تاب کل ند ہی سا مت اھچموہ باذع ںیہ ینا کمول کی رز ترس تعاد ےس مو کد وپ
 - ےس اوو اترا نولقح دلف | لیدر ہر۶ردا ۶ نوھت الف ١ لام لرب نزف یر 7

 هر لر هک علو جرات ی کیک کہ پس تختار
 س چی نایب جنب هرکدام م عام لب نر هراس ما ترم

 سہ سر یب ےہ تر کتک ون ترص یکم ت کد وب ترس

 خو الت ہو ںیم یہ یہ کل رل یک کت راک یر اذ روا یک ف قاد
 ام ایلام سیر شم بم توکل یر ورد خار

 باوج اکرم درو 77 تر
انیری ۱ مو رر ےک دیت ۶ ے ورادرب نا ےک و 4ا۹۱

 رمز ر

 ہار ل تع مکر ا اھم نیل ۔دیس ےس ںیم ںولاو ےن روپ ٹر سیب لا راه دار یم

 طراد نرل اا نیل لر یه وھگر واہ تر گیا ےس کردید اس گز رگ ور اراد با

 هرس باطری برگ ب بلل هر ضیا اطهار و
 "را لپ تلالع یکے نرم باذع حس یھب ںایخر تہب یراھہ - تست بیام ضح ہی رہ

 رک عو حر کی یل ئی ذاکلا عم ا له سرب نزار قفس سرو

 کس شوهر یار حب کاور رفتم ا ےل ر دار ہر او ےن ےہ

 - لب تب نوار کا را

 مر گا عار دا . ام زار وا تو شارکنربف ام ےس رہ ترحر بے ڑ ران طه کب اوب

 اچ و تر لیلی نا رخ کس زیر برم طرق
 ددا تکی اوم ار و ار ی1 از نر تر ی سوی | نرم رک

 مالسالا بت ادافا تن

 ہم



 و ی ٤۴

 تک
 مت

 7 رے را مت تلور یب ےس بک 2گ ران نیر تارک و
FELE۔ ےس اتل یک ےس نابن یکں وا نرش کریم تربیت یر لداع - چ لار ہر السی یی لرد اکا  

 تانا ر وژیردا ےت سس 8 تره مکن ررر اهر ےس ےل کہ تغار ر ےس نر ف زرا ےس یم بو ا اھت"

 ۔ ے دیک لیری ا ےک ےن نار اد باوج جب اکی تن لادا ہیر ب تاور ن ا ے درب ترت ۔ لرب ےک ۷ت عر کد وپ تراک ب ےک سرک برگ سن بد بیک تب نود کد٢ ترنح فرصروا ےھت ےک سم یں دروب اسر وت ےیل رخ ام شر هو کسر 9 ۶ےس با ئادن ےس نا کیلا مد کنار نور هضو رد ایک ںی ز شکر جام ےک ں ودفش لا تر ںیم ںزاڑیےمام ۔اب دبر ں ورم ےک یہ ۔ایکہ کر انکو کں و رار کے عاقب هل ایم رم کا
 م روپ تزرع

 رو سن تمغہ بر پل کم اکرم یر ارب لوس ےس باج کر اکورد ری زا مارک لک کباب از ےس مال اندوہ ترس ۹۲
 رکے تگ کراہت ی ۔ لوا کارا نکا ےتساوپ نعبر ت ےس تر ختم بن لپ ی لکه بست لوک ری ت دل ارام اس ستاد ی

 انارو رب سنی فال ےس دلی ت اود ت انا یکن وک ولار ت ق کپل
 ۳ وہ ےنرک اصفن

 باب بس اوز ین شرر کم - ر ارس چ کم سر کی ب تند سا طپ ی ناب + اب تور تم و تضرر دا ںیم لک ۴ تم اتمر داد٣ رب ےہ اجرت اک تگ سلا کیا عام ےک رک کس هرکی ضرب

 مد جس ےت رد اھ
۹ 



 رتشم نل

 انب یار تین سرو ١ اغا لاپ ےس ب یکے رد طب
 ندر .نایذاک ٠ نم کدنظنل اد ۃحافس ل گلارنئانا ےب تیا ق چ ںایک

 کر انس سیل لپ قیش باوب کل ہد مک رک پا لا هال
 لبه نم هربزگرب کت کل چسب ںییھپ باوجو لاوس بنیاد١ بوس نم لوسس
 لا وطرب وورق یہ ےترکت یر یدر چن کن نا دیه دانا
 سون ین کپ ماما ترمیم زم ماکو هر در سیکل ہادرپ رک رک
 مع ےک ونی اعد رخ اس ےک نارد ی ا قاطا ید ردا ہت ڈو ں ینہ کت کیدا
 ۔ ںی ةر لوک
 وای روا ےس یک کب ںیم ےس کر ب کاپ ۷ک هار یک ماد غلبه چ دات تی ۱
 کس ول ےہ ایک ںی نح یہ اب دس ںداجح ےن نت ک سا ےہ او ےس ی الک ری
 ۔ ےس یک اتخا ہفت رضححر کد ہکم ہ انس ن سیل تیل م یب - دکر یر نص رش ایم راک
 کس وطاح وب ےس ارز ںی اغا ندا ےک ل ی اواو بلایی ؛؟ باغ قر عام ا۷ بولساایا
 ترور تمبر هل ےنرکل ہل کن ؛ ۳رظز یکں ولاد لو ےت سہ کور کل د
 هر نصر ۷ سرکہ ترش کن کت ی کل د ےک ب طاق چات رکدروا
 ہک ےہ ایاز یم زادنا ےاام ردا نیب ردت س ک۔ اکے ین ھپ سس تزف ور دا سو بر ض

 تب لر ہار کشی نا رگ لر لار کند نهار کت و - نجات مکان
 لم ایکي یم تلاع سس۱ ترصو'ے ڑی انکل بحر گا ۔ ںی ہار کل دہ چپس اد کت رد ہار یک
 کل تابع متاثر دا ل از ریش « تفابد «یزاب تبسار بل رب ی ط نکا کے س
 ان تل شر رده کی اوب ۷( ازلا یا ےک نا دوہ ترضم ۔ےہاج

 ہک تری یر یار کد اہ ماس ےک تقادصو تام ۔ےار ےس ۔ نیم بگ انکل

 - رپ کوب ےہ ود ےس تدمر دا د اب ےس عکس م الیہ اس ےک نفاصور ند ۔ ےہ

 ترب م مم اکو وپ ترص
 راگردر شام یم ےک نج یا کی رکے سہ پوپ تریعر م تاب سا سم ایک ۱۳

 اےک لاکا اچ ہو رکے ساب 1 ےل اردا ےہ ےس ید رر ب ال اب تا ما ۷٢

 هه ۰



 نارام
 شم

 وزن قاب رک س ناسا کس کدر رپ سین فن ییرن ےس ناضا ا فروس ےس طادم اسیر کی لام اک ترا لامورر ےہ بم اپ یر کد سل ےس
 تور سریع درہ تیرے یک یہ ںیم تر اٹ اشد اا را ےن ےن گار روا باک کردار ےس کرلو ےن لی سا
 ۔ سنا ےک نیلا بر نم لوس گو ارام رب ناضا ےک J ید ارت رک

 7کلو اض رر کے ایج مد رے كرو ماس ےکرارکنے روا عا ےس روکتا سا ےن نت ۳ ن اذا روح ٹو اار یب ےس بس ںیم تاب تامر یں وار کی اچ ےہ ےس یا
 ےس اج تو یک کار ہک ٹل ےس یکے ر ھی نا
 هلضل نمالوس یه فرو ا وکنم الرس سو کیڈ وت ےب ید ام اکہ کم لاس لع لام
 ۔ےس 1

 سک تم 2 12 نمک و
 ناب اں اسکے نس ادب ےک حر می کوکو ناي = ۹ ۷

 ۷ مکه متکی را یم انک وب ےک حرز یخ وپ ورم ےس 7 تک لس بم زلال روتر هراز
 کک رویت تب کهچ نره یر رپ نا ات
 رپ ر ے۔ ںی تامان نا ہی ایام و و اک کول

 9-989 ےک
 هالاداع گٹھ! ےن و ے NE ر ما حس سا لا چک کر ترم هتک TAN 3 جر و هم مگ رب ےس ام ال راد پا روا رک ےک و تک هک رت انب ےس قت مت سا کر کدی تاصارامت ےہ ےسر مرد ہدالع ےس ناروا تاماسح) - یک وھی

 7 قر شست پاب ا توکل ایان بستم زر رپ سر در تم ے تی ایکن اب رر نصب ےک غر ارس تا بکا رگ و نار سکوی کر مرد ام
 ۵ٰ ۲ 9 اترے سس ےس ےس ےس ےہ ےہ تر



 یه اماں یم یم ےہ اھ اسر کی یم نبی کن لاکر داوام ۔ ے اج ھچل ضاف ا
 امر ا ےس درج ےک رگ رز نجس زا دق ںی ےب کن ل نیل ںیم سیف
 ا رکے یل سم تالاع ےک داھ اپ روک ر

 تانا تب امر استر کام بسا ے راع ےس لر ار | صش

 ۔ گل ملی مرتب لب وطتف رقترآے کرن ےس تک
 لب تایر لر و ےک ےب ر۶ تامقاد وداع ےس ید رپ ورد ا ھے ہی نیک

 “واک کلم ندردمن ےک نادر ارا/ل کل رد رفوراع کن کام لص ارب یوم یٹدرنو کن اد 24 ھ2
 زرار ورز ےک ےس آے لب ےن سوپ لع س نر رپ دوط ن ارناف تایقارو تالا هک نر روا ںی

 ںی تلاع نا ۔ ےہ تیادرر غیر ایک رپ اج برع عروفموم سنا ۷س ےن نب

 رل ےس برز داع یب ےرام قم ۳ ب کف صب سس نم
 دمه چو جلال او رومن و داع نم لفن نم باک س ا۷ب ای رکود رد یگ ابکں اھک

 برج لر رو رب لورم ببرد نم لی سم خم
 ۔ ہین ال او یلوالا داع بانک سبکی من ۔ تالاع ےک نا

 ےرہام 'ے کک تار اعر دیر ر اب کبری لب یا ےن سمیع

isle 1کرک میم < یر با ترک هنر ی ارل رک < -راع]مردردا  

 ۔ ےس رس کے ایر ا درہم اکر ا انب سا۔ انت ںیم وسیع یر
 ےس تورز مت س ں وہا ۔ ےتجرنروگے سر صم نامی ادبع یم ے از ےک انکا ترضح

 “ابال باک یا سیر ہور ذکر ات( ربت کر بہ۷ بام ست ول هر رزم
 قلم بشکه سین سی ی ۱۸۳۲۷. یک تک
 فک بر دا سر عرق نام کس نخ کبک اصرار اط رخ یر
 ںیم تامم بک کہ تک ۔ ےس ول رقں ما یکتا زر ےس یم تاک

 اب بم مروا يی فک ر اتل د م۷ ر ا گنا کا ی هرکه رک

 اس ادا لع رواہ تکل ساکت ف ارد سم نم رم کب رم ےک بردار ےس مک

 یبا س ن کم ادا 22 سا سود دن اهر سا ال ای لوی ا دوس

 : ںیہن ایف ےہڑاد رکنی رد ںیم نار نر باکره
۲ 



 نال

 ۔ یر در ےس راہ داردر یلص تلاع راپ . مرمت ور

 نر راد لر شا ارپ ارا e بک گیم و
 دن تب رزومه ها -اح لب 1 سک

 کرک رو یراب کباب 1
 نارد ںو کب ییہ مب ۔ ےس ےہ لو اپ باشت ر دا

 ربا کا lr 7 را تکنو دا لود لر 7

 روا پک ےک کیں تس ا ا ل

 هتک تم ترا هدر دا ےس تو ار بمب نال فل رہ اکا ۷

 تیزر ها شی رکورد ارد ترم ستون کر
 همت ازم رد ها هی ی با هد باس
 هدر و سن و نر - ام ناب اب ےس ومر واز ر ےس تہ از

 تک نرم ره کارو ر لار رله زوم ےن ا طی بس

 دار مدار و ےس ن ارن ان کا ا رکن وز الور دا

 ےس کرت یکر دی ھر داس ھم نوک 0 یر ںوزرعآ رر

 کلب یک دریوو رک وک شرر دا راہب
 رک نیب کاور کت سپ کارد حرف کار امر م بخت ےس رر
 م 2ن ا

 سار کک یت رت ےس تیر تم
 “ےس کد لم تی اے سز یک یر زس ر
 ۔ راؤ پے مالس ری لحر تر نرصر اع ےل ہک م۳

 ۔ے لا هلو اقا تر ام یا

 ع! ےس چلا ےس ڑی عشت رای ار
 هر

 1 یر
 اوہ ںی ےہ ےس

eلود ءم ت فانتا ب را سام 7 تقتصر 7# اراک 
 لر

 وار لوا لا ر

۰ 

  Eتورج و تل رد ترک 7 2727
 س ۔-



 صل انوار راع برر رب. هچ لپ کا ترا هک عرف تفع از
 نر هم ار بچه اکل ا ۔ ےک ب ست ںیہ بز
 زا دار اعتکاف تیبا ای کر رکا نال ما اکن ےن از
 تر تلر ںی راع ب ۶ نو تیکت م دز ال رل« رک بس لات
 ررصت هک کا یر ا تف الخ دعب ےس ید باککم ےک م اس افروز یکم ایفا ےک
 تو تقدیر رز یا ھت بک یز ید مر +

 ے شوو روزو و قے رطل ےہ راش ؟ د ن ان مکدارزو تط کتاب
 ' ییا ےہ مامی کام مو و طعم نر کام سلام

 رو لر سس یدناچ تیس ںیم سا کر صف نج رار ا نیر نم رل
 نات ورو رو کنت و بم ۳ ل ادا ےھت ےک الب هرس ےس سس / یر

 بکار بر چمن تب نوری ۱ 1- تاب کلن
 روا ے کیم یسک ا الخ نکلا بع از هک هنر ین يا کا ترکہ لد کک
 نزن لک بر مت ں وک وہ دصقاب مم کی رنز کردا یی فکر کے ہری بھ
 مر تاج ریفنر کین ین کش نر نر ۔ ےہ ںیم تحریک س جج
 : سم ےتایزذ سیم

 سر کم السر لیا دا الا ےس رخ ارپ رفا ردا ومر پٹ رگ ری
 نک ادا رب ان لر یه ےس لرااہر مرجع

 اس کز هست اب 20 نیلاعل برر ونی کر دا رر

 روا فن کں کول یل برد ا۔ رب مال اں رپ یرٹروا نام شمع
 ِتایدر رت وا فیر یکن حرکےس ےناحدہ بم يک
 ما ود تام رن تک من رودبار ی بکر پاک
 یب ےک ہر خو نبض بکر کین وصف تاب روا لزلاش
 ۲ - از گل رب ور ذکر وا تیر
 2 ار یم ےل ربا کرد تر ور پ سا ےن ی سن 7 ِ

 کن اردا ل ور لد تم اتد د ن ےسراع ےس واب تسر ملک لسصب ا ق
“٦ 
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 لا

 رب ے از ہو اخ لا رر لمن تلک بسه بد بک
 ےس ر اتع ا ےک سنا صخر اک اع کن یرارےس بم درک ٠

 یر را کسب یکی ارد کد ام
 رواں اھ رپ ادم ےک کن ورد ںیم یک رکی رب کب | کلن رد ۱
 اکر کے س کل ن ےس سابع نیا تر لو صورت سرخ مگر دا لا زرد کت مع ان یکن ا کے اک باور ےس ہداھتے ندیم نی
 ازاد رہ ارب ےک درک سس اد لور وا اہل ےک اپ یار ت
 با اکر اع 2 کے ہی” تاور تسر را ا ترے نر ۷ی إ زی روز ےگ هب شاردا بک

 رسا تمرکز ٹی: بے زاورد هکر تپ صتع
 1 ۔ ےب ال ںی ےب شارل“ ار کل ید
 کرک ےک یدکی کت ایاعع یس ابتک باو نر بک اسیا کے سا ےب لار سیا

 تحف تبب سیم فل یہ ےنرورپ لٹ رم سب ےسڑٹب راف مرت
 ۔ ںی لرم
 دکاد زد اشرا ےک: ایسا رکے ی ری تاب ںیم لمصا۔ یررکت من قلع رپ نزلافا نا

 لو لیٹ ےک ارور یز ارد کک تما رد کا برکه کس بصاص ی صا ےس حطب نل ١یت
 : ںی سر ترکی شکوک اهدا اضب ےہ نایب لاک

 ے تہ و 'ےاوار پا ےک نا جر دا کزارر ںی تقلغ ی حا

 تراز یک
 ۷ - س نایب ا۷ت رگور ورر وقفے تڑسعا زکنالام

 ےس ایکن ہر لار بک ترک ل اکو ی نع ایک رر کہ فطر دا از لع هراز لا روو ر دز
 رو ۔ چ کل قت ےس تق اط ر ورز ةد رف رسب شارو مناع لر نبا تی اور
 حطم اون وکسواشر ایر یک نلعم ےس تر لاط تزیصح سم نرو سود ها
 ےک ےک رواد یہ تیا ترلاط کے کہ نر کس لا بر . مس او مضهق
 ۔ ےس نا وب ترق روز بکا ترم ےل ا

۷ 

۵۰۵ 



 تم ل
 رب نسا لیوا بس اپ ت ادر یی لب تک هک تست لوخ حرام تنی

 ےب سر ےک کاک ےک فف رف و ہے لر اط اک ےب یا ۔ سلیم نزالک
 ظذ کرار و مان ےیارہل ١ ےک اظ ف اما ۔ ایکس اسم لعل مک فرح کی سیم
 ر تقتاطردا تروعب لی ازل ا ےل رنا ی ی نمره اب ز ےس سا سرت
 ےس ر دز ل وعو اترا کتری یلص سد کارو تر ب عش س ورک سراغ اه اب روآر وز هراز ےس بسم تفرگ
 2۷ت حص ےن نین نج سید وک سیم سر نک اد سا ے اج ےک اب ےناضا کردا
 لر ترک ٴ۔ ت ایادر ےس تک کبک لہ ےک ایت او لک تیم ےس ایک
 مار ابن نا سی مال بان یساچ الا کر دا ےک جب کلا

 اک نوش مدارک نا هاب اب نر تم اب ترس هتک رانا بج

 ناو اکا دیک( اےس ادت رک درج میم حج نیک طاف ی
 تار اگر لا, ضرر ام کز یاسر اک
 درر ن ادم الا ب UG ےک اور کے زر اس کسر ےک دات 72

 “ب تک سرت سر رام ر نوضل سی عام نیت ا ناک ےس
 تار ب ےک ےک گا ےس کما اد ےن ںیم 2 a ا نا

 یلع حر نلح ہل ند ےس ں رر ںیم سج سارن ایہ وکٹ دم سارہ اھت ایک
 راھکا ےس نس تیرا تیر کا ےس سا ابر یر ات ےس ت وص

 هر اس
 : ےک i نیر اےک ایلعر ار کرک الم نا طف اعر دا

 لومو سز کوم ب اکے اڑا ہت رپ ٹی اور اورق گا
 ل ےک رک لان زر تانک ها ل ری درف هک لا درب را ےب

 بتا سمن ئاطمم ےس رایعم سا ۔ ےب زن هارد از لود لر رد ارن ےن ارل

 لارّتہ نازی هک ابا راريلا "۷
 7 ا تست

4+۷ 



 و س

 سا مم
 مس

 مر سرب سر ی دیک کک باردا کک نی نا روز لا سا رک سکه تس ترى کا ود | کر روا رزم نرخ تاج رام سین اس
 5 رود

 7 ےہ سر ۔ اف ظ دصنکص نمد بنت دق ازم شرک گا ب ےنرہدومکوداخ نک ےس رکا ا نا زاد ےس ا یر وفوداع مک مم هل حس تارا نالو ر نرد رومی عج کردا ےئ در ں ی یر کوب یو تیمی نا گر دام ٤ ۔ںیہ رب طه 7/0 ہک 2 شنود دام نکس نم کک نییترف د ووشو اداع و ےسراضر اکر ابر لا . تک لاژ نم پ تبیاود لاو تم اتو رف ےس داغ ی نہر ینو ادد ےس انتی چدن تایم اک اس تان نجلا ےب اھ ار کا یک تل اقوا بس نے ںی ری کت ب یاو س ماع سا بکر دا ےس ار برب ےل اسب دیک لس نو با اکا لام کے رطح کند سس ےس را الچر ر وطعن اضر لڑ برب کر تماقودک یہ د دعب ے هر نر اہ اک اعر قاد ےک س نک ی ںیم ےس سر ےس ہوتا
 رو ترنم رابرت کما نا نر ۱ | تون مهسا هل الا رب شوم سما مدارک لر رام نوشت رک ہللا دال اوکذاد کس اباف ی طب عصر نکس زئی نوکر دا ےپ تدامش لکی کد یک رگ :ILIAD عرو نصر
 ء ںتم کال من رر الش مکین ےس ریو یا ۔و ہک کشا ا ٭ درک ر یکن ١ ےہازاوےس لوقوآیرززر ,یشاعم ب یس ایس ی ت1 ین امہ ج ںی رن ایس لا ہکے یہ رب بلطمم .ےس
 ۔ ےس تکی ر ی یب اف را قادر هم ٥ لای عرالف ی 7# اتر واں 2 راسا
 ٹواکر رٹ ےہ یم ہا یکن تلور

 تبار اب در هه سس ساپ شم که کیو نون -۵ یی و یس 77 ٰ یش

۵c 



 مت اس
 ےک سیلز لیاع ےس ں وداد پاب ےراک ےن ں رو تقلع ارباع ےس لورو اردا رگ

 اکرہ تر بچه فسراع کال ہو وپ سم هر جر تو کچ ید سود نی 7

 بت القا اکے ید اد ۷ 1 اے نارو f لگنے ملا هر 2 لالعا

 قولغا ےس ارض بیک ی نم تاب ہب ںیہ چک کن ا وا ساپ یی تری ب کل
 تحت الباع ےس ںدردنب رخ اس هکر - می اچ ےنورب زم تاعلعلز اواع ےل واب ےس

 پاب ے وما یب سا اھخ ریت یک کاکل لو ںیم یشکرمتےس نا سکس هک رد سردی
 طور ےڑن و هدو هللا دلانا ےب لوب ے تری ی ردا اللا هاو

 لورو چن اردا کت رابعر ہک خم یب یا فرض مم کے س  [س اب ےسماھ ی ساواک نوا

 شداک یر ےس بس سم ہار یک لوب ۔ ےج ےک رابخ اراد پاب ےگ اپ یک جد زور

 دانو ل ابا ےس شمس یکی ول اور لری رب لب زر ار یه گز ید الا 2اک

 لامپ را ںیم سا ےس دان عا ےس ص ع کرب جر ۔ ےن ایل آہ ر تک ا س
 تال ےس سر یل ید کوک کے تریعبو لعروا۔ ںِ 70 جج تالاب ےس ہد کرن سارے سہ

 ما لب جم نا پارکت رد کت دایحر یر تی کت وس ود هرکی نیت
 چی رک ف ۷و گمرک و تن ناز تکی ہو بجے برتر اب ےس آی
 ہدرکن جی کن کی کل گر بر وا ںوروبم اےس نا سی تب نام تاب کرہ تزصح رز وا
 دوا ہک نجم رام لر تور هی حیف ور سا نم هان کس ودر

 کب الع ےک ارض ےل سرد وب ےک ان دق ام اذتاخ ےل نک کم ےس ما خوب تزعح

 ڑی یس رھپ با دس. مود باذع رکیلع تاخا 1 زره ےس یارک ردا یر گد
 ۳ اک « ر ر س. جم هر ا, ریل

 5 کے رزب ےس سم شا ےیل ب ۔ ںی اب نم یم سیم کور
 و 1 رت رب را الی ردلج

 باور ترنم
 < ب ذعنز باری رکے نر ور درر ےک شام ابا ےند وہ ترضح ۔۷

 تر هک رد اب هارد هات ترم اب کن رانا ےس ھچایک
 ا ےک اہک درز یکم کاکا - تکی هم لا رس کهاز کی ںی

 E ا کک و یک یک
 حج



 د

 ترور کردو یت پاب ا ںی ےس ا اھو کپ لزا م بنک با زر کر یی چه خو ور رک بو ار را
 | هيچ چرم کر لا مرت تانسا فرو تقی رک کم لی کف لنز لر و سرکه لطف ردا اد ار نیم اف روا الاد یش قر الف رک
 هاتبرد را ۳ زرا | اب کر اکو توداّمفروا لکھ بیر
 رام بازو رس بال هر نم مہ يک ترک نا
 اف ےس زرو رگ سرے سا و 6 رس اکسس سند مس )باور شرک
 انار رسا پلو تیرہ کي سا چاک بتا
 ےس رقیب سٹ ین دد اتع اوم ت روورل از ناص سارخ با دعا لو
eپارا تک ٹو حرم سکوکل ددو نا ےیل م العب کے س باوج اکہ ا  
 دو رکا لوما نکا ےس ےک ےیل ضامن ار تکی وک وری ترا هک تی یک بر یل داو از ۔ ںی چا واہ ےس ےس ےکاداد
 ںیم نا ناب کبد ای راک سرد ۷
 لکه سرچ بارش ےس اد نا. بس قبر یسکت قیف یب نرل
 2 f ےس ےلہرر' ےک ل ولرسررو الوب ےل ےسارط ردا ےس ںی رال تضر لس

 گو لوکی چرا کج ںیم سینا لا تورم بسا ار 0 در
 ٹرک ال ںیہ ےل ول گول یم ےنام زد وج سہ ہر هام کر تی ۱ - ےس ساز قرص
 نیت نصرت دان ابن جلب اکا ترص یب ب زاوا بیر اد نخ نل
 ہک کک تیم هر رپ لرد هو ےس لڑکی تم یا ےن سون لی تنر ہر چ
 ےہ نا م۔ا کل ج هتسزعب اکہ درع رز کسی و کے سد زرد چرا

 ماس نکا ۵
 5ھ



 رد حک تن سبد ًجےجژسمس سے ےکچجہچ چچچ ک کھ مدا ن

 ہور ےک ام یھبک رر و کس | ےس نصا SOME ےل ے ری ںی تیا لدار ب
 ۔ ےس سد کس س اپ ےن اھم یم کے سن ارت اھس ی این ب ےس اہ یس یس ںیم کب یا

 ےس رش اب غچ د بازع لاب اک سبب بدطم ۔ ادرظت ام کبود اشاره رخ
 ےنرفر رو ےہ قلع ایم بابسا کت اج ۔ ںوہج کاظم ا اس تی درک نئ اف
 مراتب ما ادفم ےس ںی مار مانا کب اللع نکیل پ ےن م لز کام
 ۔لرہ 27 اظ ا

 ا اک ناروا بالعر راق ٣و

 ہے رنج یاس رنگی ری اسکن آر دارو ترنم ۹ے
 یعل۔ ےز ےاد ےئکاا ناما ہر رکے ری مقوی دام ابو خم کا 17 ار لر کت ای ۱

 دارګ اون در کات ےہ آن ار این[ سل مز ور روا تار تبار نا

 روم اش یر کود لر تی اردا ا ایسا یلدا دار سهند لا لس

 مور نا عباس سرب هدر کت تام هک
 ربع اس هست | روز لوس یل اترتا ۔ ےس راہ اط ازال د عب یر از تک مه

 هلو روا ےس جج د لا ےس بارع ہقالع کے ںیم تمل ینا ےس ضامن لیف نگ
 ابا ببج کت قو سرو سر باع نک م ۔ چپ قاب ید ٹاک کل لاد
 لایک رک کن ام ا تال صر دنا ےہ و ےس یس درک اب تر طعردا تب قبا

 ۱ - حر هراش تط یر ےس نیر لار هیدن
 کرا ہدرج کردا ےس تب ایک ےہ تا اور برا کب رع یل اد فخ تاب کب اذعربپ دت 2

 تان فرا لا دا کس هاب کب لواداع کپ ےشیش ترامشرپ سا یھب تالا

 ںیم تام“ ٹر اےک برس یم تا یھ ا تکه کام ر ںی ا ب نارو نکنم

 را ما ام تین ںی فورب دوپ تزحر ب ےس ی اب رص ہ و ترار ل ےس
 ںدراکرا لا 7 کو یک 7 استر کود ام بان مصر و ےیہرین انواع سم

 تک 7
 سس



 متا نرالا
 ۔ ہت کا نزولی کس سیر ترس ربا ی ںی
 7 رو ےک نحر پد اض ورس لپاردا کاپ - تالیف سیب رس هاش دا یک ن اک

 ۔ تھ پیر کی رب ںیم باکس ایف ہرمگردا ےھت ےن رکن کر کک ابال ےس ت دیر ش دو
 ےک وضو تکی کد ام یس یہ رکی ار مفت کن ای سا ےن یم جت را

 رک تس یبا انب تا کن ا - ےل ناار ہر راپ ترص ب ےب 07
 8 - کر طخ ے س بازع ۓڑیل ہر کل راو ےس ال نایاب نا ردا دوب تح

 ۱ ناز شے ےس کنم تر مر یر ترک نام هو کل راراع ےس رپ

 ۔ ےس بد ترحند بام کیک نر کت ره قرن کم گر ےس زر کرد تر
 بشی فو و رگ اگل ما کت وان ےس مالا ےسار رو کس ترار

 - عتبات زا ری یر تشکر



 پیرا ٣ ناسا

 ااو نعام رھ ر لاک ییا ووم یاو

 هزه کیر نف وتی کت اج نھ ریل ن ول

 کا رپ لانا هر هیت هک
 ۳ او ف میلا پا اع در ف ووم اه ست

 هو یم
 یی بو کو

 : نیریفمضالا اوت الو ۶ ۳ 9 یب

 7 هو نیاوریذتسا نیل المل

 هل یکی
 زر کوس
 تر تم یک
 و الا کک
 و ےک سد



 نرم

 کلو ا58 نایجمھر اد ی اج اف فجر
7× 

 ےس نان وم ےل نک

 متن

 مدلایع اس تم یا ےس نا ےہ فط یکدم ود
 دوری نیا تر کاور رک لوترک

 هم شر کیا کسر راک
 ےس اہ ےک ہن ل لد نکا بسیار در شاہ

0 
 نیزه رک دس دھکے سا سب ےہ یا نک ین یا

 رکو ایشن امتار یکے ا ےہ رپ ےس اچ لام سی

 هل تفو هوروا ۔ ےک ییہ باز ہا اچ ںیم اداب ک
Ar 



 متی سل
 سارا ایان نِتلاہےک سارعی ےک راو م ںیم ساک
 اس اسب طلا

 وب اش اس ترم رک ریل ورم
 هک ژان سوپ ےک ر ںی ادرک
 ال تیم ت طو تلور روک هدست
 دزکس جهت لوگو نیوز اه سلول
 اسکے لیل( ا رب ما ےس ےب رک
 Ad کک ےس لاپ اہک وال ےس اراپ اچ اف

 رپ رپ ببرد اس

 پس تاج مک سواد هر
 و شرم رک سرمہ ترا تل
 ےلایکے لر تم هه کد رور پے دوا

 س نا س سج ۔۔۔ےش مم ںی جسم شمس ںی رر دہ درہ ہہ
1 3 

 ےہ دم س م



 ر
 ل امشب ۳

 م راپ

 ا مچ تاب مد بار عسل ط لگ اص
 الا ییا الد ترظں یی ےہ اب س جہ اھکد
 زر نا بیر فن لب لا تی
 a ہم ھر نوا سی لورگ

 ےل ےن یش 7 همز یکی ےل ابار ددا تر یس

 موش رگ ٤ تروا یانسام ںیم اس اک اکو دور

 و ےک اخر نکل ولاد ےک عع کک

 تاو مم امم

 ےتیکس نر کر تخم عج اکی نعا ےک ۔ نیو اب هرکس ورق
 کار وتر جبر بهر ساب کس زا تور کمر کو کن اب لو
 مم رر دس ن کاب ل رہ رکی کس سا لیس و از انرکل اطعو کف ندا
 یارو )ےہ از هک ےہ کت رم ل مسا ر کک سای ای ےن یو
 مرر ع ہنر سکے ی ی نکل یم یم و کس ےہ رسا ۔ےیہ یک ںی تع ےک

 ون( نبی اج ۔ خیل ےس مجرم ےس سر ےب سر پیس رکاب یب هک
 نیم نوا لب ےک زس نعم ےس سج ےس مہ ۔ےاب ےررگی مے زلاز ےل E ےگ

 لار له کج م عی کم اج ا ےک دیک نات کا ںی ےک ساپ ۸
 E ام

 ۵ مو 2



 ام
 ۳م أ٣

 شہ ال ارص |
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 یر لت امر ۔ھچ ر ںی ےک ےک ےک ےس سی ہہ اعر ایپ اس چم ا درا
 ۔ ےہ کس یم نا ےن یازانفل ن یدلادحسر الع بیر

 ےہ ترانس یارب نایکردد ےک لم رپ کسر ل امت رسا تلاس ر
 رنز یکن یم زجرکے اج ادرک زرین را نا کن ا ھی سا

 - نقی راع ےس رک کت خا

 تراہسو| کاک را

 روا نهج رد کی عکاس ما قلم ال ایل اص تزحد ھم
 ہہو رو رض وی یل گری
 ۔ےام وج عقب سیم ےھ نکہ سیہ تک کمی اپ ےس ےرڑرھج سان ےہ لوعن نزورب دھن ےہ
 ے ترب رو تناوب العلا نہ در عن لا ۔ ےی اکا هرس له یر دا چای ب ںی کدر

 ۱ یت تو
 ۔ لرب وس م ےس ما ےک هست کاپ سم مت سو ٹچ

 یول یراد نارد ےس ماشہ ناچ مرگ اد! ا سیہ کر رکی ناپ ےڑٹوتتر ن
 ںی عقد کک
 + لا تبار رس

 . یت رپ ما ےس نم اس نبی در ترم یا

 ؛ سم ےک رخ ہد سد م م 24 J | نو کی درن ناسا لو

 سوم ناب لمس طیور
 اں یر ےب واد ںیم اعم تدب یوکے س سا نبل ںی تیرو کی ا
 تک رجر وا ترک ر۶ ۔ سہ 20 نم ےک س مم ےہ ریما ذا
 شرط هو نه سا سیب نازی سم(
 بد ںی ناز یاس ماع هم رو باب سا لب تس تس ںیم رک ںی ےس



EA۔ںیرہ ےس با تر راے ال  
 نآزلاقا) رز ۲ یر

 بو هر ین تکی کاخ به راف دک شراد تابان هم کیم ر وس ِ
 کول ر دوم نھڑلردا ۔ھت الی نی اک ور کی ےس 2 لس مع

 هی رپ ۳۳۷٤ دم ےس اب ےک غزوا اق ب ضر مکس راف بز وم ا ملن تک ب تلا
 بن برج نس ی ا ںزاود ہرا م دقردا رک تان ۷ 7 ہدبتاقک

 سکر ےن وک ام نا کز ارد تّرم روا ٠ِ ۸ ان سموم نر رب رب دارا مور اس ی نسخ یر تی رک یر ای سا
 راعر کمیت لس ناردا راع برای راب -7 سما نر ضرر بو ایک
 رے ن رک ناحل ا ںیم نیرددا یاد u رای رو کک نس رو هزار اه لک ترم ںی لوط ےک داف یم لمار ےس تراز کب رک نورا ۔ ی تک نیر مد

 - <چ ار ع رر ےسرعب ےک یلدا راق تکا لاکررد
 رد در لر مر لع علا سا پف دوف مروا ۸

 نم لار چ نوکر وفم ۔ل رپ تفرط کر وا مف تنصب لس لا
 ناب لوس رسد - ید کب او ام لاوس ۳۳
 تو رک جم سو سا ۔ ےھت تر جک هضم.

 ا ابا لا ےن یم رم نح یب ںی ے از س ردا ںیہ درر کک چا < کیر تار ا ےہ رم ےس کا ےک تنا کلک آرا ےہ ترس رانآردا تارڈضکےےک ںومفسب یک وم. تک f نا بس + چار ظت ناری کک یو ی داد نارد هک ماش رد زا ںی مرگ

 و رکا اے کھلا ےس مت سحر بہ چاک یوسو کر وک یک ا شو مرد وع تب کی اس ضس ا اب رک ی راب نام اررل م روا تسرهچ طب ۰ ب رب 3 5 ا کک با سر فدا چه رک نا ۷لا
 ۷- لو سرب ت اردک رسر اردا تان ےل ےک

۵ 4 



 ےہ ے ار شر سر نابود ےک وک ددا ی ساز درزا ۲ نمی اکی
 7 زی و بسا - ات نہار ب ںی ملت نازو اات ماغم رد ۷در یا نا
 رخ ات قر اتم ےک اج ںیم ےنار دن و درک ید اسد نجمه
 رو بي نه کر زط اسد اعا لمع ر تارو ےس ےک کے ساید ےہ لوت
 ترمب بحار ب او نک هو ردا ےہ تربراآ 7 رال ےن بوت ےن گےس
 عسکری نک نم کہے ھر ا ارکل صصاموکن ا
 لوک کی سا تر کت سلوک رو یت ی لپ شاکی اس ترس
 نا ٹن اود ےس نو سار کان ےن پا ایر رکے صل یا یا ۔ان ذا ونک ان
 راک کب ےس پار کن ا ےس ی ر عگن الکلی لور کن ا قم ]اه هک نی

 ہاکی ر کمر زکر لج سلاما زی ایک ارپ لزا باع ار پال اه
 هیت رب که

 کا ایا سیم تقر ہضم رس کوک لےے اوس لاو کر
 نازار کے ساھ اکر پروف یل تب چسب وا خم کا
 تیم نان چرب وب سرم( - سن اپ < عام ا تع
 رد نابإروا تالے لہ : ےک اکا تاک ی نربطکرداراش رے
 رر ژنو گم رد ار شب ےک ر لد ہں ر وارن لخبر دا نخ رم ےک
 اندر وبه ناب اس خزر اپ سد کم ا ھے نس ا کد
 ٠ ۔ ےڑر فالخ ےک نر یلبردا ےکر قرب

 ترکر مایع خاص تزعت
 لوک اس ےک رک نہ کلا لوو ےک مو وما ےس عاص ترک 49

 تایم ارگ قره مهسا حرا اع در شب ے ا یب دوم ۔ ںیینمدوبعم
 کت ےس سز ےس یکن ول اھپ یاس یہ دا ےت توکل ور ےس مدد

 لات وز نم کر اھک) ےس طب نادر دا یکتا کت ار هه نر کر رب عب کا و ےس بًا ا زا کج رالصرد تروکد ےس ترابکر عرف هر
 ھہہ



 ےک ۱ ںرص مس

 ےن لا نمر کلام هل اوربع | ایام مزا رب ترک ار تی وا

 یر بیت چکں یم سا رد کس ین لف ںی نکہ اعادہ ےس اروا ترک س اےس مر
 هرس طی هد سرچ شن لو نم ےس اد کپ ایچ یب لو ںی
 رم سراب گر ساب تر نه گرو سرت ترد کت راک ادن ز اگ
 ےل ےس ر وہ یادوم ےک کز ایک کلاں یت ا کرشن ےس ساس ےورظخ اگ
 درک وح رر ےک کر کرک سا ۔ ےک ا وہ روک یت ےک ت اط ںہ ناری
 ےن سو تر لر سس ا یہ سی ےدرخل زز مات روا پس لزل تاگ لبه
 لب اص ترضع ن یب ۔ ےس اب ررکت انا نر ن ےک فر یکن جٹ شب تاعقاد ہو
 پآرگس کرکں ارن آی ف ١ ےن اخنرم ےس تفلافم ۔ ےسم ےب حر یک رپ تر
 - راع ملا نمم کلام ہلل اادرہع) تین صبر دید تین اون ےک نے

 ےب اطر یک او ناروا ےس ےب ترد کت دا لا اس ےس تکا ممد رل پا

 کت یاعد دال وغلاخمز اکں یی ر اتار تس ار صبر تب کک یب ےک سا ےن پا ےہ
 ار کلم موکت رو ی کوک و رل ںی ترک نا هستی کت قو رٹ

 بر قدا ںی ےک اب ےک ار کپ ایبک ےب ےک بکار ایا کل فقر نب رپ روا
 - او نی

 لات زد
 الضي ۔ے کک 1 تم اس کا در جا کیا ےس فری کر اد دور ےہ کد ۔ ۰

 ددرر چپ ادھکے سک سم ےس نصف بلا ےل اهن نطق یر من ےس

 و
 ال اه هند و عهای
 قاطع رم ر07 ھو لوقت ےس نا ےن وت یک

 کہ اص ترذعح ےس وف ۔ ےس سکے ز ایر رپ سر سرت لو
 ٤ اد کی امید سا

 رو ای ےر نایب ها داد ها زی را کا

ر کر افر موج ےس ان یر تقادصیریرور تردم کا اض عد ہي
 ےسارف ےس و د اک

 ھو



 هی ام یراپ کارا ے یک اعا ا ن کل ورک ت یار یک تے سس یک مہ
 ست اب کس ال امر کر ےب سے ن اسس ر ےس اد نم رکود

 : هل ارز یک ی راج درد و اتم

 ر I0 ما ت صراعا ترص نوا ق ملا اب سرد ی ۱

 ملات کسر ملی هتس ۱۵۷ تب هرس دیشب دا ىز

 یکے نر ٹو ادخ ےس نج اھخ کلا اک لی سل سید ونس عی راص تص قی
 برش امد ے3ا ءذم لاق نالداصلانم تنکنر یاب تاف ےہراترا رہ للو

 ےس ند اف ها تین رگ بشر رپ سگ محمدی بورد و
 ۱ تاب ےس سا ۔ ےہ راب یراق ن یی ہور آد وا ےس اکا یک پل اکسس تک
 اگ ت اب زی اھخ رز کد ناش کسر تی برید ره کہ تاسو دات
 یب ےسرک بس دل تستر عدس
 باذعرکذخ ایف دوس اح وست دو ےہ رتو کر یر اس ےک ی ٹو س ید
 »77 سکا اس سی درد تری هی زار ینو | کتاب می دا ۔ریلا

 ےل ےنںونہا دعب کن وز اس و | لورو ےب رخ رر وا ےس رک شمار تسال ربرک

 ساری رب تر گی هضم ۷ کت یک کس ساب ےک اص تر کن کل
 یک ادرک تار د | ےن ےس نوا س کو ہو رک سلف او یکتا
 یلص سا ےس رز رگ اب تسرو ہک نا سیب بس تست کوک تش
 ترا ن ان کت قدس یکن ا ےس عاصم ترضح ےن روف کک تا” تاب ود نرم

 با ےک تلاع ترص سد زار اص
 تاپ تاچ نفر یر یک ابر ھا ی ج رضوا ہو
 و ۔ یو یاس یک

 ا هکر مر اھت ےس ت ا اور نار / سش ۱ جز سا ۰

 د نا لّتع لر مار اجر ۔ںی تایر کر ادا تایر ب

 )ا نت ت اد ی
 ي و ج وم ا ےل یس ےہ



 را سر ا نیر لارا ف اعر پر تراک ترس ہے 2 کزن
 ۱ ˆ چار تر رک بو ون فاسد کت ساک + هد

 002 اسیر لاطمم سیم ید وج یکم ق ےن دا هدر رد لک سیب ا ترک کو وا( چ لکھا
 ناف رکو پد الا کا از ےس علام ترص سی نا رپ تقاوس یر راک لات لرل
 راہ عد دیکایج ےن ںورادرس ند ے تر ارپ یر رولر کر رر اا یب ھل ےس
 لز ب تپ ن ات م آر کور کیکت ارد ےس نا ےس عاص ترتبت ےک سرے نایب ارز
 باک عمر هراس سکس ای ےس ںیم اہ ےل ےن رکی کرام ےن
 می ہلا و اکلد ےن اد ایلع علاص ترضح۔ ےن رپ افراد رپ پا رباط ندا ییا
 ےن سرروا یکدم مہمان خوار اہ ےس ںیم تب ای راہب ےہ ےس بم نا تقو یساروا کد
 دوا ایکو مالم اب ورشم تو یس اوکو رکن ب عرب تسبب لدار نار کک “ارپ
 رم دوبار ون یک 1بجہ عے ن لودادرم ےردد

 زا سه رب بلال ےہ ناتو درک کرک فا مانے قفس عاص ترص با ایک م ےس م السر لوبقرکں و ود یک عرط ادوار ےس سار کیا ےئ
 زا رک مک راز حرکت لار ۔رپ رقم کرب کی اپ کے یس یب لص
 ۔ یی سیر

 هر ار نیب اکبر رک رکے زم از تربت ا ےئ ل رر
 سر یک داور کیا راب یکن اب کم ر کرا وتس رد ا امار زاب ےس سا ا
 تور لس 7 اردا یک ےک ا ت اے ر اے زن ۔ یکم وق زور ےرسودردا

 اکے رک نین سس اوم سک کم تاج ادرمکم اھ رم یک تان سو ہک تم ےنرک
 ےئل یر ہما ک یار کدے تورص تروبل مو نیست کی لرد تک
 کل ب کہ ےض اس راد کی تریبون بیس ترم اولا کبار وا
 ےن مر ایت ےیل ےس سا عد روا دادی خ ںپ یراممن ںؤلدد ںوتی درا ر کر ور
 - لود رقم طی سا سه تب .- تا برکت م تار رک( اپ ردا

 ھ۱



 شم ن
 ۔ اگے نرکر اتس ر عب ےن و نکہ درر انما اہ با رڈع ےس امن با ۔اھت تونه رس روس کود ترور ناک سبی الم هو یر اپ پارچه ےک وردا ام تر وپ تارا رپ رکا تک س  ک
 زرا ےس ترا ام نیر ےن نرو کے ےب لام لیفت ی رپ سا

 سرو ےس برد یک یس تن تصکر تیمعحم لا لوک زمر لا کپ ردا ی ن شریف
 زور جا «ذح هرم ےس تب ۱ ساری زع نرخ لاک جھک لکن ات
 pp عر کی دب کی ب رم - سو اش لس یا کز زا چی | مك
 تی سل درا ےیل روم لت اس۱ تسلبو لمفسر ون هو 7 و م نایرد هر
 ےس انار 7 سرود بل ق ر ا نب ےس یکی لا نان ہر ےس سیب مم کر
 تپ نقاد ےب نشر روضرپرقاو سا ےس تیردع عی فلم لابس تکا
 [رناہ ےسررم یت ایاور یار ما یی نب نکلی کل رگ ید | تعاضد

 رک ترم فلسفه ھی سا سب تایدر فیڈ خا اک ای
 لدا کرب ہو - جسد ئ رهن لرد اب کس زا نج کار - ےس یر ورم
 لا ال لرد و و را ےب تا اور ےک دخ ترو) سدان لاب او
 رز ےس سارد اں لوبت لب ےس تیمی کل يصف کل امہ هو هک نب ےن
 لا ںاھی۔ ےس کت ایددر لئ ما دوا عل اف ران اخوج ےس ید تشک الف ا
 ره زج هی سا سعی ہی کے ہیر صف یکن رخ ۔ےہ یک تیب ادص ےہ
 رھچپ عر یکم اص ترنحع اک دا یہ یس ےئل کہ اعر ےن اغ یدک ںی نوا
 نور دا یر رم کمی اح سا ہد ر 7 یر تیا تاور ۔ےس ال ار الہ ے نا اک

 ار کی کسي بنات ارضا کا ساک ٹیپ سیزن سکو

 ترط لطمه نکس چاره تایر ع
 لے نک ی کوب ایس نایک سکس هم هک مال اےیلع یاس

۹۲۳ 



 مح هر ۱ نارام

 رپ تاييد انا سه نر نخ تی ار ےس
 هر ره چسب سه حر لو لر هد یک
 بازم ید یر هنر جا یْترکع وسایل رپ
 راس سوپ چمن ی زی ڑامہپ سکی کد ھم چند
 ےس نر توب اکہ او هوا ضیا. چ یک نب سرخط لار
 - چ آل شو

uy۱ :ںج ےاز را  

 دښو بچی رت تبر ی ۷ے دو 4f ا ےکادخرکں درا اپ
 لب گر من پسار مچ آف فک ی دز تاک اش
 سیار ما سان علاصص ترحح۔ ےس ےترکادرٹوگرف برپا هل رم ےل

 رک را هدرا یر شکانز اک ع٢۷ ا یب ےک رقم اوم اد )یر

 رگ A A نی تاز لد ےس ا کا وب توت ۷تا ساریرآ سا م

 یکتا ست رر یھ یب اپ تیتر دار يا ضال مسی اتر نا ےس نا

 ۔ اررکگ لپ ےک رک ٹوک دا روا ےک لاا

 : ںی ساف بال صا الو کہردا
 | ھم من ںاھکت وی ےس مانا ےک نت

 فاص ےو بِ: باذع کًدغاین روم اووسق و اج یکی اشا یوکے سوپ ےک
 ںایچ یکن اش ےسرابخ١ ےکر روا مسا ےس ےنا ےت ار نزگرد رک یس ئاد
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 نت ےس ںی تروم کم ےن نت یبا ہدایزرکت الور یر نا ےس ریو سر ۔ے

 روا لان نعم ےس تی یت روپ اپ تساوی که ہار ناب ںی
 کی م۶ می رکا اص سم بابے باذع اس هک شا ی ےک تہالع

 درٹ بحرکے ہہ رم لنت عزا ےس تک کب ازعل کیا
 وقاد ےس یکی لار بازم نو ےس ےک اوت و ٹاس جس کل سا ےن ریل ےس

 ۔ ےہ نایب ںیم ںوتروس فلم تسمننس تے
 ھ۳



 ښو ن لا

 کیپ نماز یا ےیل ےک روف موق ترص یوا یی ترول سا ۔ںہ تالاین ےک لٹ راے
 ر را مر یو چ ر ی ترب کی اص تز عکں م ی ا ےس یر تیمی

 رہ اطہار ور نک داصلانم تشک دی تاذ ٹک کب دخل لو کت کک حاص تر

 گز ےہ تے نس اسرپ روم ےل ھکت ا مع سا ةب ارک ےس فان ہد اے باش باہ ےک

 2 تیک تازج کیا تردد یاد ےس رہ ےک اھم ام یز ا ارور

 ےیل کپ راشو ےیل ام ترص پسار مع ےس ت کز فردا کنیم قرف 1

 یر رادیو باذع رکد اف روسل اه وسم الو ےار یی لیپ ر کل وفا ےن

 گر ےس نا رو رد اوتار کد نو ۳3 7ب7 ار تراع قرن اکن جساسا اب کرج

 ودر نوک لر کار لم

 دو تک هرات سرب تاز ل واب کپ لپ رز اب بس زور هدر دا جا اہ و
 LE کوس یار لم ےس اے لوہا اد عب ےہ لو روکے را ھا

 براق ہدف ےس ندا سو سو لر نی یش الب یت یک او یکے یب ےک ابا کا

 یر رس نر یر هستند یخ یک کر سروے سا رکے

 لا ویزا نخ لپ جات تراش ناب رب ی یک

 لادن سا t4 ناک تر ںی ید رپ لو وم دو یب ہت ابدا ون

 یرٹھپ کیک وکب ایپ خرد ےس تباہ ےس ناف 7 ۔ےہ را ا یز ام مادی

 مبل ت انا چٹ سا ےن رک بکادر س ل رقاد ا ںی تسب ےس ما "ےس قانلا جن رک

 ہلازےک ےس رپ نیک و بس یی زن لس ڈا مت یاد لوک ےہ اکر سم

 27 کہا یم سایت لر ادب تداع یخ رول یش ہو ےس یھ نه

 یر اکر سیو سرتاسر هک روپرم تالش شف
 در تبار ایپ لب لاس نیل ۔ تم یم لا آی لیوا کےک یا

 : لب کار
 7707 لت لن تا ےس اص ترم ےن تم کج اص تر ۱

 روا ام Hg ر7 ےس ا یم ند کدو ین رام وام

 مت ا 4 لپ ود اب کنند ےرہور
 کہی سم بال تب سس پرو یی کمر و وری



 نارا

 ١ ۰ رو و ای لا اں واب رک

 هو سر کی ر ای
 ےک هر اه عا مر

 ںی ےس رت یس رسوا
 رر فار اے سات. وم ھا نواز کا ےک کس الا لک اتر چه

 نی ناسا ار - 2 9 4 رر تر یس تاصواے روا

 ا یا رکن ےک ےک ار انب کہ اچ ی اوز اکا قل لا بک ا کرہ ۲

 ا وم و کر
 نما هیتر بد لر ناف سد لو باب 2

 ۱ هوم ی اف اکے رر ےہ

 نازل نار نیلی وتلعب ےس لک ھر کیہ اپ وم
 ہی یس و رس ےن و ںی لر ےک یا 3 ٤

 لاذ مم ےس ا ب آب دطم کی تلر تا ملکی وبق لر 07
 ۔ جت تشیع رقت رک خل رن بیک ا دیک ید

 مر نت هی العر نوک تاطاص ےررر ےس ریس ادای لاو اکا ۰

 IN سیا اتردا ۔ےک یربک مدلل کر شا ان ثک لی پاک ۱
 ہا تار کت مب ںی زیا تیب ےب ےیل تلک را ت اطا کر ا ںی را

 ارت ناشر کتب طبس هیتر اتو ی یی

 تسکین لوک اک
 سل ا یک اف تر ول هم ساکت بکس با هد ترک رو

 جا ال مه لر درس لطمه از نیا پا لر

 ررر ولی او سارا مک اف بک بس تقر سيم

 قرار روصتع نر رک کی
 نر تا تب چل ںی بام ار سا جن و

 وب قم رقم تیر قاب سود
 لپ هر اهن هلن نشر هنر تيم رم

 | لٹ اے )¥ ٤

90 
 درا جنا و بر

 سر یاری ےل
 اک ا مہ سش کس وی ےک تے ےہ



 ٠ نرم
 رولر باذع ھکزخ ایف موسی اھ وسم ہل ا

 تلاع یشانمردا ی ایس رون(
 نیز ادلا ا 7 نیب ار رعب کد م مرق ں یت غرو روا تتر ہوروا ہ])٭]

 مرہ نر کرک شارن کل وا دار تیل ماکاکے اب ل ںیم ںونالیمرکااسب ا
 گز رز نس السب » فر هرکس کر داو ر رار لل ون یر
 فا فر برس« نره راع مت کے یہ پ بام سک الی زم ارجن نیز ےل لادا
 فو راع ار مک ما رکن منم بلطس ۷٢ بلا سان رد بیحد عب کو
 مش رت اکو یک رد اتم بری فرش کب وج خم اکو اھ ۔ ےتز گلاب لھشاب زکم ےک لود
 اکا یر تس کن ا “ارپ لس ہر انار و اد رکن ا ر الع ۷ ب بو
 زس سرک ا دصتخم اک سز یلادد دای تفالخ کد اع رکن ا ےن اص ترضح لب درک ب 2
 رد اسکے سر ام طار ب ےس سا ولرم د رکر ارتقا ےک ار سیمرشم ےسر اوا ےیل کان نک
 گرا ت الاع ی ایکن ا رن ری ۔ ےس وت ےل ےک بس ےس وزارتی پ کلا ہر اکے رک اس

 را یو کو ین هرس هنر نام ترقی ساس یکن ا حرم دا ۔ ےہ ایر ک
 یم ان ام ا نہ کک رم مولعم ےس یب نر یم برد ا ےیہایکء راشا ف؛ط یکن ایم
 هر کب یہ 6 یم کنز یر سی تی اهن رر) یساس نما بسرد) نم لر

 ۔ ےہ ایکن یر سک یم هرس هنر رکن دایکی لای نه
 - نوملصب هدر ضررا ١ یف نردنمل نزلا نجف رسما رم, )وعیطت ال
 السر کر کردا سج ےترکاہ راض م کک بو رک تحااطا مک ےب لا

 ۱ سرکه
 تشرب ںیم ی راک: الط رکےن تايب ی اهر رک 1 یک ےس یا

 ہک یک سلو یف وکاڑد داعدیب نم الم وکنحج ذا ںاہب ےن نر ٠ ےھت سن اه

 گرو ال لا سیم ےن ےل د دعب ےس | ۔ ےسایکہ راش ۱ تر کل اع ترک

 ۱ ۱ مالسو خوش تااتا ےل
 سس ي سس حس

 نس



 نسل
 یر سرد ایدی لا :نوتخ و یو 7 فا س تام
 ت يا ساناپ یب ا ر ل ۷
 و رس ن کام یر کد اتر یک اھم کنار تم ےک

 هزار میز ترس دود هی تسابق ا یی وردا لف ہد رپ یلاھ 27 ۲ تیا /
 یت شام یک یک ٹونی روگ سم ںوڑیڈ بدر کے ہ تهح لب از لو یس 2
 7 مقر هرس رود ے رام ںدرخ درگ اسم ایک پرش ارام اوت لرثرد
 نر لاوا ےساسر کد کی متس ١د ںیم ےک ب کیا م ںوطغل غیب ہدایف ےس سا یم نٹ

 اھٹوھس ئءن ود” ضمسالا یل مکاوب نام سگ ب سو تما ظن ۔ ےس سکی ال

 ۔ےہ ایک پی بولسر ےس ۔انڑب لابچ ا نوتسج د لوصت
 یو دد ےک ا ندع ںوولو ےک یر تہب احمر دار« سا یکدومکے نی اص ترم
 هان نر ما ےس لکو تست کس تکه تو ے١ . یی |

 کی اکو تر کاری منش کرک یر
 ارد کرد ۱ سم بٹ نخدع دوا ےرجم ےک اکو ج دواک ار الاب یر اگ وب کک
 - لو ساب هایش نم یم نر نر

 ار ایا. تان ےک لاش قرن ریمل مکے ںینم ب بلص تم

 ے٤ بلاط ب “هدا لا اد یک اف ےۓاز 2 رک اٹ اافا ےہڑلارکنر اص تضر

 لر ناسا اتم قراری یر کب زور کڈت نشیب ےس تزمرم

 که و ویک لک شیش تاک رخ وہ کوہ تہ تم اترتی ہرا
 - لب ها سس رم نا تررضع - ںی نفر

 جم هکبسح «تارر الف ح یل الخ ور تع هنا لاقاهیقاس لع تفشکو ٣

 .ربناوخ نمد
e 

 یت ےل هد چو ی اپ رک هست لا

 و
 علل تم تر اف تب کسب بلطم

 کر “ب بکر پل سحر
5۵ ۰ ۰ 



 نا گن
 ۱ مت لاپ

 رو کی منتفی رب لم ےس سا ےہ ںی کرہ کشف ےب اپل یدک
 ل فک سا شرب نه روقاد کسی درف تنش یکم کم تس ۱و مروہ ہروس رت ےن نصاصبلا ۔ےہ ید ابز یرڑٹب تسلیت ن "نفس یخ اه چرا یب لو ک

 ےس
< 

 کہو ےس لرل ےک ردا ا کرک یدک بسا تب
 له ترس کت مار هات رام بی تراک کن رر لاک سیب بل ا

 ترم لجن کت ساکن ور بت یر لا ادا
 وراز انور تس ی رو تیل ۷کا ارک۔ ںی لگی عر ردا باور نمی تست

 ۱ ۔ےہ
 سا گام مد هفده بالخرز ےک ن بز ورکا

 ۔ کس اکی روزکی وں یہ الدّ ا
 سکہ رکی رکےن اسکا سم نام ےتا تالایخوہ کم لب تل ےس بہم
 ارتشی دال شم نکا برن ان رک ہہ ےس وریا ماعلا ےس السا
 ےس مرکب اولد رکا کرار ر ب نا ےس السا ےس ام ایکامش ںیم لاش بدر پدر
 رای ےس اہ یک ۷ ت ادابو نعترز رد م۶ بے ادرک اک میبد رکا نا
 مرور تار سیم کر کرب بلایا ادراک ند کم سہ ک
 لے ماس ےک اد لاین ںولخش ےس انک کہ دلی ری لامکر دا - کت سوگ لضاح کد
 ا ےس عر ار کدو کی لامرپب تا ایا مذاکره دوش رک
 ۱ - چنل هچ

 م ب کک ےس ووم ار لس لا نیدسضنم نیل او الد از یخ
 میس عن« آیا کس ترا یگ ںیم سما ات اھل اض اک
 ہد اتری ۔ ںیم لغاد بس ںای راد رد نایک سلام + لان صل ےس یل ادع

 ترم یم سا۔ایک مبنا مو نہا ےن مالسلاریلع علاصص تر رم الا
 تم اس ناس سیم توعد یک ادن) یصاسسزوا حالعصا یٹالا؛ کروم یک یہ عیلم یت
 -ٹوم
 ي س چڑ جت رت حج حج



 سرا ل سال مم

 تب میسر شو

 اود یک س وے نو اتت یک ت وتو تقال ناوک ول ہدرو منه د م

 چپر ا ےم 1 ےن اک مع هو رد دارت لا هر ےک ےس یم لوگو نا

 سب چپس ایک ی ہد اس ےک( ایپ یس لا یک لو چ او ایک الغ عاص
 را ےس بس نقاب نه ولاد ےک ترس نا
 ترس ےس ںی السرو زکر وا بر ۶مو ےک نہر امر 2 رزرو ۳ ےب ۶ و ست

 ےن نوفاس-هچ هو نسخ زن لاو عمیق گی ید تک ری نده رک

 له نا رپ نر ربت ےس لد لإ ےہ یکم ا ضم ایک مولد با
 ںیم یک کک هجا نا فور جک سوا سایه سان ربع
 هاب رپ سوهان ریل استپ ی تم رپ ضا

 بنا یک پس یکی ب ےس لورد کردا لرب شی لہ ںیم ےنرکل وقت توحذ یک
 سا ےہ ٹو اکر یب ےس بس لوس هر یورو بم لرد ار
 ا نیز ور ہے یک رض ےب ا حد یشلا ناف ارب ےن ےس سی بس جا
 ِلإددا اد نک نیل مج لے تر نرم ۔ےس یوم ےس کب رک ر 7 بس

 زر مراد شر تلف کات ی ها
 ای رر تکو فیضان ب ےک رکو فیفا ناز نت یر داریم
 فا او سي اف باروری سقف يا کجا هک
 ناب که سوره سا - ساده مبارز یک شف ۷ نیم

 سز کے یکے کت کاکو ماھ ریپ ےس سر ۔ ںی چر چکر کر کن ارب یس ںی ناک ںی
 هنر یا بار نئا ۔ ےیہ ہوش کیپ نا یک کر رکن امر یب ےیل ےس جرزماک
 نرم ے ں را ١ ںیہ ےض سذ کارن عام تز س ننن ںی کاب او ے نال لا

 بابک ارگ تار یک اتعب عات ب سا هوا هاش رکن ر لپ کاو ںیم بارک

 مالسالا مس تاوان اه



 تا ناس
 ےہ نار لا ۔ سیکل تا شوک یل رب ترک کن ا اکی اک ارے کن لرکک یب رپ تر رگ راس سی ل لک هر شر ےک ناکات ی
 ۔ںہ ین او نا ےس یسک یرطعام ےک یھی ساہو با ۔ ےس ےترہ ے ابد ای سد ج گرو ب کا( درا باک ےس ںی اھجر ھپ لب هک , اوب ۷ن ایر لا ۔ یک ےس یہ اپ نا دوا تر یک ِنم ےس عاص ترزمح ارگ رس نره ےہ کھ ےس بارہا ےک اوم هک نا بار ن اعر لاردا ساک تیر لر امسال اوس ۷ رم

 رمو ددا حس بس بل فسا ناب نا کلر موی تا کلا
 گزار کام ےۓرلے یب یه رنو دا 7 کی ہد ںیم ےن گم متن ۳ تنا رد وک ار کرا ول جب سرہ ےک ات ازجس کد تر متد ترق کل ترک ی نو ے

 - یه عام باطری بو ویا کان
 سیر ری ہد اہک کے سرو اب ابرار بانک وک سا ےن ایا

 نوبت رانا اص نو هل ےس رس ارت ل ناف چای نا رکی اص ترک نب هجا ایکو کے اس یر سی
 و ی

 مرد یادم
 1 شم ےک هارو پروا انار ٹاک لا ےن وٹس ا رفع ۳

 اتا ور نجس یکے تاک یک ا تا ہو بار ل و تار رک اس ل
 رکی اوم رکود رپ ںیم للہ سر کل ٹی روا نب یی یا شداد کب تیک
 ٹپ کسب اے اب گم درک لام لاک وم اپ ےس یونی بت ند ےس ب ییا ردا ےہ گاج
 ےس اک ب بضع یت ےل رور ا ےک لر کر یب ت ۳ مال لر تر طی ور
 لے اص تضر و ۂر یب -يسلار فٹ کک فسا تب ردا الرکق اإ ل
 هی تشب بهت رو ملاک ال کار ض طی اردا وب 7
 سو لا بازو رک نم یر تم سس ا ید عر یکل دادا ۔ے برهم بلک ےس بخت رر تے اد بہ لن تو سا ےس نا یکن اض تام - ات اد فرش سما ج ار مہ تاب ہدرتے سہ لوحمر اکا دختر لک رم لا ترس رب کد ترک کم
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 یے کا جرم 1۲ ۶ © ل ےس ےس سس کہتی مرا نا
 نم رگ نکیل ےساب را خرا ںیم سمت ہر دار 2 ا ان ےک و و

 نر صرف بیاد نکا سا ها بیر درسا اہک تک اکر ےس ای سا ر و, مور ےک سار کم کل در رپ تپ
 ےرراک ارگ ار فلا ےہ ایکن الع الا یل نارد ےہ ارے کن کرت گپ ںیم
 ےس م 7 یوی ہد

 ٹاک و رک یے ل یم ۔اھت دق یت ہرے اک در ےس و ارگ
 راز لکی کید کو ےک د تاک یک کی وا ےس کاک یوکے اص دا
 یم نر ۔ےس تلص یک کں یم 3 با هدرا با گاه لپ سش باطرتے 7 یک

 بس برن وام کرم قرمب کس هست اد مع ےس تزل
 رهغرعو گردرز مایا هخ دن قاوحتقف ںی ازور نا ترم ےک کردنی دامت
 ارپ کو اہ ما تبسم نام ات اف حس تاپ ہرع د اره نو نم <بیوزکم
 0 - عادات

 سیم ترک کب اطط دوں یف
 زر ن؛ برد ی ضا ناک و لاد یش ازرلرکوہ اما وپ ۴

 ربات یا ناب از اب ےس غم رم کن ا ںیم تی أ یر کود ۔ے ےب مے منوا سم
 تاز یا ےب نر رب هرم تورم هی قو کار ےس دا ادا زرا ےس ےہ
 ےسا ذمے ےک تاپ یا نار ساک بل تو ریز ےس یارک یری
 رکی سا س هرج ہر وا ےسایا کر ص ہروسرد ا ےس اکی ال کیا سی قا ہوس

“ 

 رازک کل ایکام رپ کب ا سا ےس لات ار کت بر علمي کر اما لب ےس ےن ا ت اصور فل کت تیپ تار ما سا رام

 ماسه چت تارا ا ۹ هل

 نا



 ۶ وا مت ۱ نارا

 ا ما | سی
 وار گی یک قیاس کیش ا ۱
IOIلازم عمق کر ی کر نگل نرک لنپےک تاف سامنا بیر ایڈ بی  a - ۶لرل ار نا ی کسر اف ما دز کن ورود کس ل 77 موها کیت رک رد و لپ در مو اک اص کا چ ابتک لو  

 ےس ضم ںنف ٹک راے ست نر سا۷ لزل فا دجردا لرق ھ دیکر از لانف نی کے سات ن فن سس سا ےس الا ہلزلرت ےس رض امی ےن نا نیا نحب . اکی مب ترام

 ۔ ےس لپ یھب
۱ 

 ترب اص ترس
Oدارد غیب ذس سم رو کمی رپ افرا رب شکر که سنا یار  

 ر رک یک سپر لاد سرت عیار ت کی کد ی
 نا ترش بر را تگ حی فریم اش آہ نہر ےس تلک کم رقت عاص تر کپ تک

 دَر لر تم حساب اف باخبر ابا کن و
 وک رقد ( تارزضک»لاطار رایو ہوش ےب یت باطخ صف مریلا نصاب رو یس فر کر

 رب م ناب ںیم ترو لیست باطن کن جبر و | سم ےترکباطخ
 لی لا هی امر ورلد ںی باخ ا لامر سن تا
 لس يا تر رو سی یر 7 تب دچار رک

 امت رب ےس ےہ یک ےس لن < ےس ایام سم روپ هرس لر رابط هم ےس

AGتر رستم  

۷ 
 مایا دخول مکہ ادق اوت ےس یر تلم د نرل اے

 مہا ادو السار لک ی اص ےس کے ا ےس نوت یکے ددا باز رپ

 مالسالا یت اداف ا ےل



 نت لا

 ایل اه بازم
 مجرب ون[ يذلا ال اصاب ارا یاجاماخ

 ۔ایاب ےس تر یارک رضا کمر اص ےس اگ[ دس اراپ بج
 تو بازم س کرا یب تروم کہ اچ کں ریت اس ےس ناروا ماسک پرما

 سنا چک فل سا دن یدقد ےھت ای ایا سس
 کد بد ور یک یس ا ریز ع اص تر رک یر سیل ام عاص تزح

 رہ نل ےس نت ںوہ تک یل اترہہ نک چپ ما بہنیں یب ے ناف یا رک رک
 نت یاب بیضعروا تیرعب اف 7ا از تہ ٰیامترزس ار
 تر اتم تاب ۔ ےن عاص ترحر سرا. چی رو بیت یہ ابر
 سرم اد نام رد | . لو هتک اور ےس لا رعب ےک تلہ/یکؿن د نئ بک رب عی 7
 “یارب فو کر 2 ےک س اردا مب بارا - ےس رب تست لب سا 74 و مر
 ره ترم لا ترا سورنا اسم رت ترک ازع ل اہم کک
 ریپ ون ے ار کے اض انا خ ۔اراز ضحہ لا و ھتذخاخ ماس ےک ارت اہ او

 تب تب کر و چ ازم رب کن نکس ایا اب اذع
 شل سر سرا یک کر زا ا سز ارنا ےس یو اروا ترص اےک یر ولد کرب
 لک ککے رپ نال ےس برر آر ا ت لاسر ن عز انا ےک یم نیل ۔ےہ ار یک یھ می اکبر
 وراز نا ےک مو ےہ ٹو یس ٹک ایم سا ۔ںیہ سیدنا جن یل اھل تاب
 تہ بج جار! کم قے نت ےس تر لر رو لاد وپ لور ریل هاوترب ناروا

 ازار و ناد م ات ہد یب ےس یکے یھ ارپ وک وراز تر دا۶ وقر خر کں وہاب ہدرت
 سر درب لاعبا میر ی سلب جک ر باف لک ارجو یک ا ۔ ےب رپ چود ےس یب اب مرت
 فطر اي کارت ےل ےک ےس ما تره سا عن ےس ںوھٹانم
 ۔ ےہ یک ر ی روا یب ےس ا وس ےک ترکہ ں وہ تا

 کک اروا ے ایک یو ج مب ےک اذع لک ا ع اص تصح نرو ن سران نجا
 ورور ےک رک نیر یم سو لر لر بان هیچ ات ییا ٹیگز
 : رخ کو تک هک سم ررر یہ ےک لاپ کک

 یو

e 

 م ماپ



2 1 
 ا

 رک کوش هک سردار ایگں الخ نئ, !ںالمر دا لالف نا ل الف ےل
 ےن ایک ایکد عد ےس مپ ےن برا ایپ پک بس ہو هنر لا

 ۔ ایج کہ رعو ےس آے بر ےگ اہ پس ای اپ ہد کک
 ررطم لب علم کک از ےک ترس ہک مہ تک رانا لولر یداد تدم

 ۔ ںیم ےس یکم تازہ دایز ےس ادب ابارف ےس ر رعایا
 رک تم بال یم ےیاب ےک باطن رس رو تیک رکا
 - لر صاف ےس ےب بارکد 21 تان اوسر ل دد برکت لنز کسایی بنات “ا

 ءایل ٹا ےن ین اسرد ا ایگ یم اب هری باشی تب پاد اہ کب رکے س سکے تن ےہ رہ یب ےہ اولن ےک لال د لزک باعت یر +
 هاب ود رد و که خاس ےہ را لس تک ی کا ب باکو تاند کا

 رد کں شہد رم نار سر ناضا ہرزہ و بط مل صا ےس بانے سنی سا ۳

 ر لمص تر کرک اک اپ چک

۴ 



 نصر

 مس وے ص س Al وو دعوو 7کط ےب

 هور بارج ناکامو ھت نوفرم مومند لب املا
 ب ےک ےک و 4 2 موم و يووور 3 هم

 ظر وت سا نو٥ مکتب نت یھ وج رخلاولاق نال
 9 ۱9 ےس 9ر رس ہی 1(۸

 و 2 ںییغلا ن٥ا هما دلها هی

٩ 

 2 الموت یہ ےس ارگ بجا دا

 ناب انک ےل ےس مکر پہ ےترکرن اکا ا ےہ یر

 ھپ ںودرم ےس یشزئاوخ ضرر ورک ده
 ها وکار تر فک مشاور یل

 روکا باب رسا ساب که در ر ا ےب

 دا لا تقارن اش نیکی رک



 اپ نعم

 ترش تاپ لپ سر لر
 هر هد زر یس ار لیلا کن ولادر گے ادا

 لر کش رب گل ورق بیک لاو نا

 تار ام

 ضحم هل سبلان عج کوچ هوس« >

 و طرفه رقم رب تن نر + فیل مچ هکر
 کالا نود اس و را سرم برک کں و ےک معلو رپ ی بررسی
نیم ےل خار کما روا - یک اس کبد یکم اس ےس یس ےس اک عر ع۴ ںڑادد

 

 ےس ےر کز سک سه مر تھک دم هند نماد ی کر
 َفاَتی وع نرددی سس ےب ےس ایس لمس اس )یب یم ےس ےن اب قرف کت للاعرد ١

 "لمس ۷ سار کے اہے تدحسد سیم نیم ےک س اردو ےس ےہ ےس سر سم دا

 ما < عبقاع ۔ نیمو ا نود نم ءایل دا ےک ےر ارس یکے لل ےک ےس یری

 رب لا طب کهن یکتا ےک ےک ںیہ سرر مم ۷ب قع 20
 باک ل اتر اک سس )رکے یکے سر تت ےس بار ماا چسب هک مرا خاک

 1 ترسم تروص[ن طا نرم بس نیم هبتاحل ا ےگ بیضی ےل

 ۔ ےس ق اب تارک ےب کا ۔ نام رھ ۱ قاع ناک یکے ئ ےب ےل



 نال <

 تراس امت ارد

 رب لر نود نویس هيات هراس تر راهرو و تو تر من لک ےک 7

 گرو اس زام یل سا ود رپ بم کر رک + ته کر بد ساتھ قت مر صم گا تر بجردا ںی چک نر
 هرم و اهرم تر کس هال اوتیسم ترضطح۔ ےئناج اھم ادا لو کین قرن کی ادرس تینا کد ها ور سراب ساز برد سارکے ت تک ا پے یا ترس ما تی نیو فرد نادر ها لک

 نم ےس یمردر ےل ےک اھ لتفلاد ترور راکت طیب
 ند 7 موردا ل يعمر یردا مدرع ر هک کتری ترس را
 نسب ترا ںی خښ نک انب اک ت لاسر یکم ئا ترتر دا“ 1 غنی فی

 - لا
 روا مدرس یب یش سو ی بوت ر1 اب تیر لاب ب هد کل دا

 رنک با وتتم ا هرکس امنای د تب برف ها ی ره را
 کا لار یه روب اعد مودع ۔ ےس برب سار دایک نممر فی سم ناز یک سا شن
 اک یز سرروا ایآب العرب طول شوق بج. اھت زم ھحب ےس عید مر مر ںی مم
 ِِ رسا امر نیز ےک ل 7 5 ۱
 هل جدا تیر سا یس یم اکا ند یک چی

 اور رام هد رپ لعام ےک تیک ی که سکه تنفس اف حب

 تمیم ےن یمن گرتا کل اسود خس گو ردا ےس مل وم ےس بارط ۳ طی و
 ےک اس ےس نرتب لع سا کسر ا 9 هر هاجت نحل ےس ر وتب کر وف رر لع ےک

Fl, 

 لت هل



 ما نی وم
 ۲ 1 ادرکے یخ ع نار یخ اسم ریتے اس ندعراکس جیم

 ها اه یی منی کس مو نا هست در ےن مرد ۔-
 ےک کر لیکم اربا ترنم السلا ق ورا ۔ یں یم ے نانا یا دیو وب وہ
 Lr ردا مرہ ے نرط ارد مرد ا تا ماش کھ ےک تر ےس یت / f اس کن اچ سج

 الخ ے ین ادا ناف عحالصا یک ا کام تجب ثوحسم فرح کس رتی کح الو درگ

 ںی ا پاتم ترص زن ےن الم رک ےس ہد ںیم نب ںیہ زا ےس ںوم اک سکا بسد ترن
 تر نرو ی أ وا ایہ : ٹکاو لر ے ی ر ایم ی ںی اعر اب ےس نا ۔ ےہ كن اچ

 سایت رز صلح تان رسد هتتس نورد لاھ کل ولاد درس فسناطیش
 عهد ماپ ام ےس ر کی دکر و کر مشر پ بقر ےک کرک شو نوط سانت

 س ےن ہں مک تبلت يا غم هست لس اه دا مگ
 ا وتی رھھونا نم جین تلک ت ربکسں جہ ۓےامرہ تیک کر راد

 ۲ : ےک
 ںاتتباطودرصاخ | طوف موق یلا اھت سراج یتا چک ار تن امی سیم نرخ

 ها که رس کا ترس ل اصره اخر دوم لا« دوهرمهاخ ۱ داع ل) ےہ ار/ سیم

 ترکہ یل ےس ناپ ناب اروم یو روا یی نیز حلمت ی بن ےس
 شیر سرد ایکس ضر کول اہے رہ یک یہ روا یر لرجل ا رم لع تروا لکی مدرس 77

 اطر وک تز کک رف ایت لع ی ښکر وا نطو ےس ورس لی ایک ترضح رکی ےس ےناج ب سم
 سنا ون ترنع ادب کرک لای طود ر ھو خا مھد لاق ذ) نھلس رر
 . ی دعا ی طو ےس مسل 27 تضاد ےہ رل إدرداا ا نی

 رکی طور ور بس نال | بیتا نج تی ارپ دلع در اش ےس سا

 برر لش ا ںیہ م ےن از ںیم یب ے نالوا کوت یک ۔ےہہ لند ارب تی
 دال ؛ ناز ؛ ناب زر ومعکاکت مہ ۔ ےس یم ےس ناما ترص تمس کفرب ےس ۰ سیم من ےس

 مسالا مس تارا هل



 تیکه وہں ی کنسرو سد اد لو ین ےہ الہ ےس لک
 هرز ےس جت. رپ یر ت سا اس ےس ترب بیک ال ےس از
 ے نا ےک رطح ےسابر گه را تف له تت 7 الو ین < لو

 ےہ سور تنر املا نایب اون ميل اوس رب ےن بب اعلام رک ٤ اک شحال :نوتات یار

 ےس ٠غ ف ترویرکدد یک )ںیم تک کی ایس سید را یر رٹ ا تر
 دد یس ١ ردا سم ےس ےہ صرب ےک ا سرہ تل اس تو ےس یش طفل م

 ےس سا ےہ یدر کرم ےن ترطن لا کر سبک ےس یاب ین جنم زا
 لاش ےہ. دہکہ شح اف یب ہو ےہ ہدابن ےس ع یک ارگ کوم ای ےس یارب بم حصر

 هل فرم سنسور یکن اض ؛ ےن لعن لوب ےس
 سر یکم اک شح ا ہو ےس یر ےک اے سر ورع لا با

 هه نک اب سا ہی ےس ایکن ایر تیم ےک مال ف لاراب بل ین ما مت اف سال ام

 ترص ب ت دک ضر خا مزد سا ی هر اما قاسم هک
 وفا سپ ای 6ل اوسر اکا و تہ اکر و باردا لا تا یب ےس لربفاخ ےیل ےن

 ھکقنسامو رکن لم سا ایف ۔ںیرکل یکم کراس اوم ںی ںوتہ کس ربط خم

 ین دا حب ترین تنی نم دمہ نماھب
 ےہ اں است یب باک ا ےن سکا يک ی راک س نیر سا اب کا ٠

 تح عج رط سر ۔ ایم ںیانم تووخ یک ممے س رام اکد رد ےک س ا ہنی ےس طرف مز یی
 رپ چرب کارا ۷دا دش ییا رکو کس کت نم اف رد رم نیا سی
 طب رک ق هند ترک ها یا طاق. E ور
 کام میولعم ےس سر َ کت سام ربا لی را ی امر دای د س از ربع اف باغ ا

 لسا ےس بوت برا سرو عن کربن برمی ارب فرم مت
 تیر مولا یکم ودرا ۔ےسہ اد ت لاا م

 باراک اروا لاوس کا

 اک لول حشر نر یو ارکے یہا روم لس یه هک را هنر ابا
۹ 



 مم نا نسل

 ےس ترک سار رت یک و تم نره ستار ان رد بس چو
 قلع ارباع تو او ےس ںیم کر بروا نسب رز کر ترسره رب جد کس ا اکے یلام

 مت تہذکے داتر- نم دن 2 یک شلل داد ہی یال نوب ايار کا یک یر

 کد صلی یر مچ من اقروا یسک اسیا کا ںیلس ا مود
 لا کسب اب بنا ہوس ےہ رب هدر اب اکا سقف اب اب کچ س لا

 نانا یسک ر ب شاو ردت سا نہا ونعآ ںیہ سہو لائی سدد رم نسب اب

 نام ورب اہ باک سا ےس تیشہ یک شمیم ماس یسکرو ا ےس تیثییکت داعردنر
 وہراس ےس ںرآرک ےک لت ی ا ام یو سلب ترا یکی ناسوس ا! ناناسم اک س ںی
 بص لو ید نت که اخ ں یاب یر سود ۔ پس یو ارب یہ ر کیری اخل سا ںاد
 کم دا اج ےہ زمزم الص‘ اں اپ ےک ضیا پا ںیہ اہ اں کیی را
 لامتررس یس ارگ یو تزصح 34 بری عقل اسد ن ایا ےل پالے ایک بیخ وم اڑکہد

 - کا اب مانی سود روا یتیم ارب کب لکت رہ ء کرٹم یم موقع ا اٹ باس ےس
 رک هل دم دم در کد یشن ترلض یکن ئل یا دروس ںیم اول ےس نو کرو
 رم کھ اک ےل ر لد کت ئالغ س ر هل بسر ار سوپ ےک ب لک ن و

 کر شک کن کرت“ ےس 2 | ده ےک | لاو اے رکے تاب یر کود یکے س نت

 الکی سرم کس ۲س ها کن اچ رس ہزار اہ تعا نی کا وک وقت ل گے

 تعیین راک ١ ں را اسرروا ےہ کف ال درج اب یخ کم قیس مارو رپ را یب

 ۔یتشم رشد ار سا ا ےتساج اور وک یار ت ی ہم ککے سی ار ےک اکے سک ےہ ای را ایان
 رد مم
 تواب ے ترن یک ف

 رپ می دا مت الب وپ ےس لتامر ںودرم ےس ان اضن کر و یول رک ت۰
 لر رپ سر بنر تي ترس یل ۔رپ م6 ےسرد ا رپ لک ارتب
 هو لک لک یاب یک ےس ر ودم کت نا مرک س لبلد سا باز الف تر ف ال ۱

 مدص وت ترغر ے |



 ن نزال م

2£ 
 لس باقر صمد ترش نم مقوا تلد کل تی لا

 هنگ ساق سرچ او ار ترمز ب نیک سا ں زا یا
 ےس ہی کہ ر ن ار کھر وہ ےس سارد ا کل سرک ھا کک نرم ےک لو ق اال(

 یر هه کالا در تسکین بی ھت یر کر دہ
 رس تفت رم لب بیر اما ره شه ام نفت سل
 اومد ر عونا تایحیجف مامے ا ۔ےہس الخ ےک ترمن عمور رر ول ع نب تر تاب
 ےک رزم یک ا ںیم ینا عرف روا ۔ےاھکر ب ےک عزف ےس قہ ردا لس نن ز

 اک, ۔ےےڑٹر ینہ یم ےس سا و 1ں یئال ںیم دو نانا سیا کلپ رخ هوش ونود ہک
 ےل ےک و بام نا لج A ان سننے ا فکلدد تبروگر ررم هل حرص

 باب ےک ےہہک د کیا بیک فرو ا تفنس بس چک دمہ شمع
 یت زلمد یم باذیخ از بکن ارد ا بسا بل ریو رضا نم

 تغ ی اردا ےس یک لر عاد تند کیپ ےیل ےک ترک رولو ان ےس تر فور س یک
 ال تل ل اوہ سن ےل ےل کت الف ےک ا لخضر کد یک صا
 ۔ ےس اب مم بکنم ارج ری سم تفو یب کیا ہد ےس

 لاردا چاک ب سبیل 1 رور تضخ ےس کک ور
 ۔ ںی بم تارا ےس رب ترکہ ب قال روا سن م شے زکود ےس اکرم یل لک

uنتفردا نوار کت زل ست ے ترک رکے ےس ار تار یرارغ رع س ےک ٹر  

 ات کرس او ر اس ےک قو ا ںیلرادرق روا ناڈو کل رح س سرد ان لصاک تمیز
 ےس ٹا لا ےک یراد رو یسکرو 1 گیس ادا کردا نھ یسکردوا بک سر یکے سل ہر
 ۔ ےل و

 لات تو یک تاک ت عا کسا ا N و
 رب کل لر از اض فروا توتر ےس /یرا با کلا بدر س اسلم اوم ہرن ےس

 سپر تی اس سو یر رکن قو نا ےسامم ےس ےناھٹ
 هد کا هلو ۔ ےس لامر ترم الاد اک ں ین ی دین رع هه فا رم

 ا زنا کز کا لس لب هی کت عرض کن ون
1۱ 



 ے۔< لا مش هاب نشو
 هک مارس ی اطار دا کور ہار ی یم هد دا بلک

 له رم گم بیر تیر می وہم مک مت سدان
 هرو رب ےس رک توافب ے تن رکذ فٹ ےس لادا راج م گر ترا می ۱ رج ےل

 لیبل, نوعطتتو لار نوت اند ہک ١ ےس لا ےہ ےل رانی ل اک تلخ ی تربع
 - برا ۷ت مس یر روید رہ اب مالا منیر لکا مکی واب ن نوتا

 لر زر گچ آخ یاب ترص مت نی ۔ نو داع موق تعا لج تس ںیم وتلا ہہر
 مو ما لب هی کیف هرس دار هنر و کت ین آرد تیلور

 لنرپ ی۳ هو مر سما تشاع روا ٹوکری کرم نی ےیل کر ای ارج نولھجج

 سر رکےن اہ یضر در سج ںی ےس ا ےس را کم ربو ب اذ ےس ق الف اردا تک دا

 ۱ ےہ تواذبع- ترطف روا یا کل ردا ترک مک

 رمی خاک الا
 ررر ےگ کس یم سل کا تب فرص بازرس سه فردا هه

 یکے ےن ںود تاب یخ می. نو گپ سبب نه لو تی دد لاھ ےس یتسب
 کلر پس نورآر لب تان کر دا ناب ترمه رکب سم بچ ک
 هرم ۰ "و گل ور زور ےک باپ اید لام ےس تسب یکن ۷

 تسب ق اضادمب ےک یب قالخارب روا راکړ روا ای ےہ فرم کلر کاب ولع ےس سر

 ںولاو ےۓنالب ترط کک یمدوا ںوئاش؛ کیٹ نیب نایرد بل سمت کم تر تم کت ادعا

 حالصا کے جت قت رد سا نو 1 - ای :زارآک گرو ال رلاو نکس آب یی روا

fار لایک سس سوق ا ےس کردا ےھت نگر کر تشادرب ییرکراو  

 ان کت رمب کفر ترم سام یک ی ا ںیم اف ل کاک ل تاپ
 نخ اس ار کرج ما مر سر او صف بلای حنا ےس
 ےک ںولیب رب بز ۔یر ںیم ہک حد رای کے تہ ہرزرپ نیر ےس چپ ےک ہر یا

 ےن هل
۳ 



 لاا ا مس نر فا

 هر برسم یر که سرور تو سوپ رزمی هر کت ےہ
 ہک سر سین کوس ےک ١ فرصم یک کاہے میک ٹس سز جہد قں لا کن سم سا بل
 هجا شل تستر کے سا

 ےہ ہر لاک ےس یس 2 کا وس مے ناپ ےک ں رخ اس ےک نا رد ا وف ترفحم ےن فوج 2

 اس ربع سا هرکه سرکه شم ےس دح یخ یک ال یکے ماتم یسکری۔ ںی ےن ا

 اض اب ذعر دا نٹ یب ارپ اکر وا ےتیح اک اسا بس بج ےس ؟ت قو رک
 دا ےس اس انکم شا کیم نب السی انہ ںیم بیان کاک تقد ساے اج نب
 ۔ ںی ےب لاکر اب راب هچ بوفه

 مک ن ریس اس کس نار دا وا تح ہو لس لکن تاب ےہ ے رت ےن د طس

 رب رنگی نا رد - ےک یم الا قت از اک ار پر تس وپ گاہ ردا تیمم سکچ ی سرچ کا,
 ۔ےس ےنر زم

 ۱ ۔ ےہ یاب رب بارہ کم وف ںیہ تربت روسروا
 ہ ناک داصلا نم تنر هللا با ذیل اسا اولاح نا دلا هموق باوج ناک ای

 دو ےہ رکا 5و با ا تره بازم

 - عن رک ع نرود سی تین گهر مریم نر زور اف
 2 تو ےک ر روا یک تا کا عزت ترس لوا ارتا تسرد ابن رلود

 کک وف ترنحع ۔ ےس ناتساد کیک ری نایک کہ نیک کت اب
 تماطر یر اھا کن ا ےب تبرک مت ےن کول ترنعح بحر یر عقوم تب تک

 ےس تلک ا سج نیم تیساسراپ ے کب ہکایخ یم بارہ کن او اک گو کن اے ہہ ےترک
 رک اپ لرقت ارب قلد د UL یا ارا تح بجر مترا ےرلدرردا ولام

 ےک ترم ےس ںودرم مکی کں یم ےن سم هم سفر هرکی هد / 4
 ےس ں رکو ںیہ بارب ےک ی ا وپ ترآ راکم ںیم نوسم ار رپ هتل رب

 نجس هس



 مسا نر 2ؤ

 ںی فل در ودر رپ نیش ی تزح دال بارع ا۷ فر کر اہک سطل تم

 ےس ارم این یھب باہ اک ں ربط افمر وا ںی ےن کرایا رزادن) ےن ےک ترک سم تارا فخر دا

 روا سرا هو نیل از ںی تربل هررسر دا ےررا ہر کت ابر ی نژرف نام سا

 تاثوا عرب اک اوہ ےک ار وا پاطحت۔ ےررا ہو ے یگ ی هر اون| سي یم لی روس

 ۔ےہ ے جو کف الخ اےس سلاجر وا

 ںیم ےک تب اوج اک وف کے س نایب یھبل اوس ی ںاہب نر کی دا سیل
 هفت برج نا اف نیمگروا هچس هموق باوج ناکام ورا لربکج رتبه نر
 ترب کر زم نکی پس یہ تاقا تال ارور سلب ت اغ ارتد اک ا جاا

 ںیم لکدرس اتم ےس کفر کم وق تدض کل 27 ےن وک ت رضحس مہ یس یم کے ےس رہ ںیم سا

 نوتا د لی نوعطقتو لاج ےل نونا ےس ںی توب ہ روم «نولھجب موق ھت لب چ
 لل اف ان ١ےہ ایکەراشا نجد بدو ناملاخ ای ایف رد ا سہ ےک کے ساف ںإیو کلم اھکد ان یف

 تزصحں امہ نیلے یقوہہ تیجالص یکے نب بس یم ہیاخ لوگ کن ہک۔ تہب باہ اک ا ےس ہجر
 د“ ے رکے واو الا نر ےس اکل اھا ہی ارل رہ ں یہ لعف ر رے وا

 تباعر نفد سریعا وپ ںی تسال تن بیسیک رج کنول موق پاوج نام ام

 اد ان ریس یکم یت ا یکے یر لا ع ل ابل اپ یم سایہ دادع ےس گپ نرخ
 ۔ ےہ وارد زن

 ۰ 7ر

 تاک لتا | بازع

 ید یی یی یم یک ار کمایا کں ولاورعکے س یارو ال ترح ےب سب ۹

 هلن نو ایم اک ورم کل لب کور سم تي نوا هر
 اللا س ست نالاسو یھ ض اس ےس تین اعو ترک بخت اس ےن 1ر وا طول تزمح

 ےس ںیم نوے ایمی ۔ےس اے بر کو اکس عاد کنت ام ںوتص ناروا

Eتا مک ۳ ٠ کس " 

 ی سس رت تے ی لوک یک ددر چمک ےن عبار( یت و بیت يا رک
IN 



 مچ تہ
 ام ایہ کیم سا جاب بس نا باز ار - لن ںی ی تر اک ای اوران
 هک مرسدس نفر تر ام یب ہا ےک ل تک رک

 سے  راکدرم ر نا

 ےن ہد ےک ےک کل را ساز نیا کم تر منجر سر مو یا
 ی لضاد الو ۱ یس یب یکدول تعح ںیم با سا۔ ےجاھک ا عا ںامی ےن 7ر کن م ےھت نیلم
 لب مطب لو تہ اچ ہی اناج ۔ ےہایکق دا یاد ےک شکار کں ا ےس یر تلا یب یا
 رک کرک بب کد وف رکے یہ یب بدطم چتر ںیینم تونحم یک یم سرا زم لخاد یب
 برکت رح کے یکامب ہی ترومم یر سود ےن نر ق کاپ ی ارد اال یر کنان ام وا تیرنمح
 هرکه ےہ ںو ضر ےس

 اعضا گلا ما دنا حر مکس تشتط الو لمل۱ نم مطمن تلله اب سس اف

 رمی یاص )ام اھ صم

 هو یر کس مرد ال تن رک لاو لب ی چرپر ب
 : اکے شر ورد اہک گی بد ریپ سا سا ز7اس تروعی رب رب کر رک
 مردایآب اذع کے ان اجب رب ترصرآں امی ۔ ےس یب داں یم ہرا یرہرام ا اش لیکر تاد

 رس تام نم ےر صور ۔ سس ین ت باذع یبہ کن ا نیل ایل کل اکو لر ےس رد طول ےن
 کک درد یف کے قوت ےس دم یل ال رفت ذرے
 اوز س ۷ں ورڈ اهن سا کک تو آر دا کب ر

 اک اسکے اکے هک هر :IAD ہیرو ص امن ںاہی ےن 7
 ترحب نر - چ ںی تیت کت سرو ا بش ںی سا ےس ےل اص لمر وا نامی نرصرام

 ےک( ج ٢ ےک صر ہک کب یاداا اپ ےک ارومغتر دار لاد ےس ابا تز ءب ےک حرف
 اڑ ہرمئاخ عل ےک سنت سکا اگر اکر تر دانت بب اک 2م 7 ره یر رک

 ۔رہ ذا ای اسی نایب کبک چ
 ذاضا اکں درھتکہ ؛ یک شر ام کن در رپ نا ےرھپ طس ددسیلع انرطص ١د ار یخ

 ماسو چتر ۱! هس

۱۵ 
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 سد ته رسم هراب ل ۱
 ا ۔ غار ٹر صترب تیرفردد تیفیککباذع۔ ےس یر تر ےک کس انف نن ایک هک تن ورق را صد لب نیل نرم کس رسد نم نر

 ناس لا ےس اس ےک ںی شی رب کا تاب ی فرصوں امی چرب یی
 تام کک سا مز ١ ےرک اور ےیل ےس تام کم ورک ی هر کے ہل طا اک

 روکے تام تی کتب ج ارب سه ان بت فرو سا باز 2 را ترصد باک
 ےس ناما کسب را هست مکرم ات ےک ا از امام

 یا ترطحرد ا علاس ترضحح دو ترنصح ل تززملاع تروس ی پر ا یریاب یل
 کارکرد یا عب ےس ی اردا کد ترد رکو یہا ککے از لوط کیا ےن ںونا ےس کس روف
 اے رک بره اسرکت یا نم رفت رسا اعد کھر
 ترطع ۔ ےس آہ ایک لا ےسر نر کا زیر ب شست عموکح وف ترضح۔ ےس اب مم
 یاسر تر ےیل ا جاعم لا . ۳ ا۷ت رجب کا ےس بلک کد می یا
 نا یا ےک بس طب ترحردا عاص تر رہ تزصحم ںی تم رس سلم ی

 زی یار ںی تر هی سبک دا رای لک تر روم نایاب یا رے رکن ون
 ۔ ےل شب یب نایب تن اع تری ۔ ےہ قر بم تک

 بل م ۱

 ڑزئ کن اددا لم

 یا عطا روا ےہ هتسيم ید راکت ط و رک یہ یت املا کت ایرو ولر یا

 شرب ی کن سیا اتم یا س١ طول من ےس لز وس ننادغ وَ

 ےہ ہہ تہ مک لس ی کدہ
 ال اععنا ںیم درہ ایل ریپ لانا ,ترقں یم ترور وا لڈ توا ںیم درع کے رتن مز ا یل

 دستہ ممتاز طنین کے چ روا ۔ ےس فادغ ےک لو ین از اد
 لاله روا ترع یم ۔ ےس نماو یھ لھناب ےس تہ س  تماوفرو ا ےس لم ندا

 نده لر لعنت نکیل ےہ یک اد تیغ و سنا ںی نوفر ےس ت نادا ین
 کی ےک تک تط ار ب0 000 00
 لب رج ید رز 7 ےس ارب ایر ولاد ے وپ لوتس م سا رد ا ےس عم

SID] 



 مت ل صا ام

 ی ج حح

 ا ها تروز لتےر سردار هدر نی ےہ بار تاد ہوا نادر هب وراپ

 ےکت طاوکل مع ید ہنی دوا یکم ساس + یررما فین ی ر اا تر لش ر تر هروزگه اگ

 - نون هم الا تاب هو

 گرم ترس نسل ساک نکن
 ست مای رکے ار لعل سل رک ملی لال لات نو ثیداه

 ا یر دا یس ےس ںی نعت ےس السا تر کک اکل مکر کک مل ایکو نه ےس
 ہور ونھ تله ایکن ارب تیر اد - یا ین کسر ممه
 دارا رو گلم کس لپ ان نم کلم
 رس رسا رب ترذع لب تیتر کب لوعفید؛ لعاخ ہہ لوح اد لاند
 رر ہورآے رکی کمپ ے رر درا ا اور اضرا ےن هی لم یل ادنی ےس لرو

 ۳ نو نی ۔ ںیمری ارل ونود ہو وا ےک فک 0 ےتررکت وکار و اس لا

 دکار ںیم نات روک طے یس ا ل یک ٹیپ تم کوک یم ناز ےک رسد ہیلع لال
 ایک سر ان رم دهم ع ترک سی مالا تاج یش حرم سک میک سا
 هفس گیلا ترضحم ےس ےئل ماد ساب الجر کشا کا ےک ےک سرک د روا ےک ایج

 رم کت راهی سکس ام یکن امت رر دار ت رنح ۔ ےس ایاز قا
 ےس بس کی تسب سین کان رار دریک ترض تاج رگ نا ترا هو کس
 - نم این استر تب کدو سا داری ےس رکن ا رپ ترام یوا

 تارا مار دا فسا سی ۰ یا ار ات لت ایدرالاب ہرگرم

 ےس ف خر ن ارد ےک نا ی نی ےک تطاوادع نکیل سہ ناب ںیم ممے از وک

 ریٹ اب وم ہدنش یاش ں زاد ہو مان لپ هستم کمر کنند لرد ف
 ےب ونسوا ل عا ری یاں ی یدل اوا ن ےہ ماہر دا ید اش ما هل هرش یداشر

 سرور تایر ام لو ژل که دش ید مر شردا 22 یداث ےکرکر ممی ۷۷

 ور سوگ تفکر دا ها ادرک در کل اف ککے دد ۔ تاب اد کرا تم یس ےس لاس

 - یلاقز لا عرض ےس
 ج



 هاو کل نو یر کسا کد رت کر برش لاس کیدا
 راز سا سا ےہ ےک ال ضم تل وک را ےل رھ ( ردا تعسر لولا( ا١

 / نو ن مح ےک ام ےک ال توس گه رش ید شرط رد مگر ره دش دارد ار دا

 تام لری اب ہے ولا یو کی ار وارد ای رر ل انس تخم میم ریا ۲ی یرصب نت

 نار یوزر گے رام اه سا ےی یخ از تللاول کے ہی
 ا ںیئاعرم ںیم یس لت ہد کے ساب برگر یک رپ ی نکی کر چلو لع سو ترس لک
 هل اسر کل قے لہر وط ےک نم کر رپ یول کد اع ضک یکتا ۔ںیلرکب ر چ

 فلم ا نیم ےس ےس الاب تابار لالرتسا ا ںیہ تنا نزل شرکت طوارق ماتم |
 نایر دیس مارک يه کسر ی ۔ ےہ ںیم مس ےس امہ ز روا ےس رتن تطال ں ب از
 رب سارا تر اہ ادالجس گره سرچ او تم الت يه تشک ےک کک ا

 ترتیب سرچ 1 ها ید ایک ےک ر تر ےہ یر اکہ ارد

 تو انزرگا۔ےت نان مالی یم ۔ےۓہ ار لر لس ےل رطل 2 هنر | سم اب

 ۱ ۔ ایوب ںویکت الخ نایلرد ےس نالے تی نالا تتم مب
 معلول رخ یم سا ہکے چہ یم س١ فرش تال خا کے س یی لصا اک نم امس ا
 او ےس تک کلک ےس اعتز اوہ اک زم سا ےس مع یخ ےب دطسصا کن لان ۔ یا ا
 - یک کد ےس یہ یم زم یو یکدک یخ نا کت سرب ددا بس راب

 ےک سز کوم کس و ہقیح ا ماد -ےہ یم تر ین ںیم زم فال رکے رب بلطم
 اس اصحاب لی ین رقم ےن تیل تر ادقمم کس مم یم ےتکر کام سو یز عت .سپ
 ارس کار لر لے ےن اں رر ت اروزع د تالام هک ہد رکے تسر ےل کت ق 3

 فر سم ید ۔ ےہ ںی تالخ رکن رزم ضفهیکم ضر
 نیس های سارک یکن ار لہ ےس سا نا کسب سم
 کت هو سا او رزق ری رنگ کرک ولو ی تیکه نم ںی ےس رک
 دل م اردا ےس نیک از ںیم زو تستر م درک ہو کاپ ےس

 ۔یرقلا وک ےک يتلا ع هل ا عراه

 وہ



 ے پے تیمم ترس ی ےل قے کرآپ اپ نیلم ےک اہداف ات اس ما
 ۔ ےز ایٹ یکے انب نبا یریزهل نام سی کن تر ہر نعرم سر ترکی یس لات رہ ۔ےییرکںک اج کس نامدا یک

 یری مسز ےل تمور ردا ےک اس نا ںی ےس سا تما ےس یر وزع طن لی سا تس یہ دلیپ ید ایت < ےس ین س تل و ساز اب
 کس ار ےک انب نر ۷ك ازم کک راس ےب ےس ہرش یر اتر ددا لورد همش
 2ے تام را رور تسمه نرگس نوت ھب

 لاک سکر وا ٹیک و زظارلرور ار“ رش ےس ںیم لہ اکے سلم ےن ناف ۔ ےہ یف تش اردا تس سے نور پ نب ہنس تس نر تر
 (السا سز ےہ ہدایز ےس تس ام کلہ گے سود تساس کت ل اوور ۔ ےہ صا لر ر روا تل خم ۔ ذخم تسانسر وار ظناغم تس اس ےہ کر و تس ېن
 ین من یاردا ںیم ناضصللا تم ند ےن یززج ا نیا ظف ام تسر نین کر کاج نو م

 ۔ ےسایکو صبح اھ ا ریپ سر ںیم چ ادزنلا

 ج



 ۱ 3 س مته ذ نو مم

 کلام ہللا و سس ی لاو ابیعش ابیعش (ہ0۳ را 2۶۰ 9 م ےہ وے +1

 لیدلاوفو کبری نیب ےک هر هد نم ہہو و و مس کہ ےک E ۲ 0 واط

 0 و و ٩ 6 کے
 ےک نمو نال یخ زا ال ضا بیر

 ظلم زون 2

NERE 
 ةَفياَطَن اک نو : نسریفمل دفاع ناف زضناو

۰ ۶ ) 
 قحا وری صأا نا ۃقباطو بل را ینلایاوتما تم

 _ یو ےی و 9 رم رم و ےہ

n 

aL. 
 ست" تر لانه فرخ او لرد

 رشاد رکی یر موی هه نوک

 بهت ات ںییض مک یک اہقارس ےس
r> 



 نل
: 

۰ 7 
 نل ادا رد ازل ےہ یگ لد لاو ترک 4 س
 ورا 0
 ریال هک وچ یر یی رد یک سا ہک جب

 فرو او رکن ایل لب یب لوک ادا در نود
 زی کس سی 00 شش ی ہار ددا ا
 لا تع ےس تہ آکر ردا ناسا اک لا دم

 کمک رد یدکی دام ےس
 اکے نار میمن ما ہدرگف یا ےس | سس او
 اس ناهید ها کد که شب

 هورد| در صف ایمرد ےہ مل کرامو کریو

 ےس +7
 تادف می اعم

 طب صا طز ص رکے رم او ۔ںِم تک ط رم کہ نار ناس دا ےھج ریس تکرار هطارص

۳۱ 



 تخم نوا
 نا حطل» تطومس لصر یکس ا ۔ تابع ب اطم ےک ط ںیہ ق ابطا کا چ بلت س ص اہک ی ۱

 نمر تدق د اھلاع انما لت ےس کپ ر ۔ ےس ترکپ وکر رد تکاب چ ایل لک
 یک ا ۔الاز رام ےس نک زر کف ف ادا ےس اروا ادرک کنز طتفاو تمز ایلساج

 رو١ گور کاج« هدر: دلاط - هچ بتکج گ کبک ب چ طرا ےک
 کیا ورکی لع اع - ترم ر ھاو کل ت اف مک ےس فر - ےس آہ تص ٹک ارے با

 لر ےس ںیم ب 7 لس هر ساز یک هضم سلام سم تل - ی زار ی
 لما ملص یتا کے رر نت نه یگان نیبلا باشم العر وا « علل شم نم
 ترود ۱« نکا طسفف ےس تضع تواب ےہ ںیم ےک ےک کب تم کس ےس فوط ےس
 ۔ ےس الوب ےل ےک هدر حس بکر و) هچس تفت عام ای ےس اہ الوب ہنس ےس ن و ل
 ےب اوہ لوک تس بسا ےک متم ارپ مارب ددا ےس ن ان با سور
 لا اک بک ت طرت کت سال ورم تم اچ بج ےس ذا سیہ تھیم ٰئامغصا بنام رک اکو وا١
 ماو ید ےک ی ادد ا هس ےب یک اوب گام سا ںیم ترو سا اگ دلما عاد ےس س۱ بج
 کنج ےہ اور حرط کہ خد همالع ردا ةیدار رکسا کمي يکي روا راک

 ےہ رک یم ال سر ایر شلا اثنا وس زر سا ۔یکٹ یا سام وراد 7ی لامر کا

 تو سل انار رو 27

 میم ی له نرم تپل کت یارو داپ اک رتا
 ۔ ےہ بوم فط کر اللا نیا نی سم ب ےک ن اراش ےیل یوا 1

 سا ترقی ےل ےس ایر ےیل یاب ا ےن یھ
 1 ارم کلم ہی ...یکر تان رله

 2 2 درب لعارس تخ
 ار اھت عت اد بلک گرا

 1 رم مکا

سی سوم ترک سس ۱ بیش ترنع لر 1 ےہ آے ببس
 ےب ںیم لل ۔ے ح

 ادب نرد کسر ےن اکر ربا رب جز برق گو تیپ تا

یس ۔ اخر ایسی وسر سو غع یک اج کاش 7
 ےگ تو ےن بر( ع اب 

O1۳۲ ي  



 ''9َٰ '  - 78 نر تن
 ۰ رپ نماید | عرکتی نکن ےک ےہ ناب اب ی 4 7 رم

 بن نر ير يا کنه تن یم ےس توا کند
 نم وبه نی ۔ایگر روشن ایه اب نی یب م ام اکے لم ےک ناروا - البان ورم و ا

 سر ہدگی ےن ناک یل ےس تظطاحمد نی کب 7 ممد کره رم. ےک کی کد
 ترم سا ام نر بل دیس و تر ےس ےہ مکا لر ذات هرم نما
 جس یش سیو ےک ن رکن اس نا یت کم ب AL هر کیا ی 4

 ےک نہ ت ین نرم ےسر کت رب ےس دم بی وم ترضح۔ ےس بییو تہب ےہ ارا طار
 ترن سرو ام ےس اہ وا رم مرا ر ےک ارب U ناروا ےب نام گام ںاہی

 رج لب دشت دن یو ے ںیم تیز کوک ترص یب: سیا نبا ےس بیک
 گو ممه اھم تح ےک نو ی تشو سا نیم تسد مکی س
 کس نایب کا اھ ںی یر ی دس یب ب کو ومب ںی جک - عیار رو کد

 ام یم فرقہ دم اک پس ار وم ےس سر ے سراب ےس ما ےک ھڑ هاتر لا ید یر

 ریس اذن نر نر اش ےیاھب ہما بض اک ب یش تزعح . یت سو بکن امر علامت لک
 - ما نیا نیر نیرو نب لیک نب بیش ےس یھی ں ویب ںیم

 رکود ںیم نر کد اور وک میت تر اب ےن ا ےس مپ تر کل ولاد نی دوا ۔۰
 ن باید کا ےسررکر اپ ترحب فرط یک ا باک اک م السلا لع متن تر رک
 ےس نووی ترط کن لودر ںی ںٍمر ت زاگلادج درکار وا تو متر مو ی کر کر لگ اددز

 دیدے بش لارو کر کر ایبک نر کرو ا نی رت ودر گو
 ۔وز ےڑب ن درط یک طا ا ومتر دا الص کت ال مم را سارا ع تر کر

 کیو یکتا لال کم السلا ہیلع سیو ترصک۔ ےسرر کر یم تایم رتا لد ت

 جمادی بیخ
 ںیم ماند ےس لسی اراب اعصار ور نرم I لاف فل م ےب سا نت

 ایت لیک رمش دا نر قک ید ۔ ںیہ لکت ار ارو ولے اخ ۷ عجل ۔ ںیم قت اد او دد ا

 مس را تارا ھل
۳۳ 



 رتشهراب رت ام
 سس ۳

 ےس د د دا الو ن رک ا ےل سا اھ اسر یم نہر دا کرج یت اردا 2 کب اص

 مرا ںدربط تفاطم کكبد باکس ہ ےتایف رد ےس اد رر ب تیرگی لدد ےس وم
 کاوش دا ںولچ ؛ںوریگں امیر دا اھ ادا امید باد شر دق ا کم انہ اے تزل

 اصول ا چارہ ر الخرب اڑ کر ا ےس نیب [ سن رکے تاغ بردت ا ہک
 ےس اخ لقمه نر فن اسب سیا نر د ترور تانک
 ےس تبض زی تس ےک سپ کی ی لر اتو سان اع
 نی بارد نر کس هر ی تا لا چه ها با ارگ رح
 ر لار کب ترنم« هک رک رب هردو سا لب
 حش یوا یلص ےس نرم لر اب یش ترع کے یہ ہرا کف ل کت ایا انکی اھب

 لا سان ےس تحت کب صف تضر عرصے کر کالا باحر ںیم ردم مرور دا چ

 زن عزرود شم ی وا شا وش ترص ےس ریال باعا کہ لیلد کت

 رور ترد لب یس
 DLAI نر ا“ ا

 رہاظل مد کت قادص کریم یل ۔ ےیل ید لاو ےس فرط کب ر ےگ اہ اپ ےن اھت
 لو تب قول وری نجردا درک یوم ے م تاک a فر

 ےن اعرہرامض رب ےس نا

 کت را لر نر ید غم کش ترک سن راد +
 ر اکر درپ رکی لاعت لا 71 ںیم هراز ےس تضرر مرا کا نا اک ارب یلاھتر ٹا نکیل ۔یھب

 یر اهل ام یاب مور رک ا دوا ان ام علا کن زد نا کپ سا ام
 ایه شاپ لال که می باب ہد برن کت اک رت کسب ایر ےس 27
 رک راد هود زر رگ ارب د فرخ ب بل ےک سا ےس اما را

 | عزم روا تفرش لو سن رگرف نا سرب رد

 ملا وتو ٠
٢ 



 ےنراارس ep EE 2 ےس یک رش کیو ےس 2-2 هر تر 20007 ره راک ےک ایک ا رب
 شیوا رنو رییس ا لام ا ورم - نیم دف نر کتان لب لگ نارناف تنر ی تس دان , تلاع ق ادغام ارو “رز ل 4 کل وت .

۰ 
 ےہ

 ءَ ورا

 4 اید ترد کت داب اب زا رکن ا چپ ےس ب جریان ترضح ےب اھ ۰ ۔ ھا هل 

JEکش ےس یہا م۷ ںاصاد تکرار گچ <  
 ترابع ادن زار رو طب ےس بس ےن ںیم ترک اب ےڑاس ےک لا ےس لا
 لو کمک سم یر سد ا رک کن اعلی ر 6 کل نادر دا ر ترگد یک
 یک تل کر ےصصپ اد۶ ےک ےئارڈذ بروز خور رس کلا الا
 تو تیر دا نر رک ا و حس تشی]لرتر ین چه ام رپ
 وکر نم ضب رک اج دک ےس یگ ےہ مح ت جگ ےل او للو تاس تادص کت لاسر
 دراو وزو کے رک ہے رکے یاسر ۔یکں یک جرم رک سررت دا کے س قع لام
 ںی تذ بیا د رخل وسر نکو ترد یہاروا تازا یکن ا دود ام ےس سا راک یھی
 ہے اشرا۔ےس ای اہم کل وشر ںیم نق ٠ رپ تج ارد ہقیب ل کیا

 وه 0 یح نیکفنم نیکرتسلاو بانک له ۱ نم ار نک نبدا نک ھل
 ٠ ۔ يرهطم اتع )ولت تندر نم لوس رم حیا
 کیا ف مرا ےس رکے یل ا هن رکے سم نر دا باللا
 ۱ رب ی باور لا ےتاج اھ ناک

 کک ثب لک ار ددا اد لک رک تر ب ہد

 ار هست رج ترم. سو ی تار تو یه کرک

 نرم را ه



 رب نت نر تر لس کین سایر اوز هی ےک رپ رو ےس تم ما
 ےس رس لم اس تام نا یر کک ادا سہ سرک ا اکا ِتروضبن ےس ترکی ار ےس

 “اش اک رپ اربا ےن ابذ کل ا٠ سنو رز اچ اھ ا دنا هکر نا هد
 NEI سس تقی ب ت کک ید ترم بیگ اک ی

 راب ی يسرد ک اید دب ںی تالطاعم
 را بکر او مى جلوی رک ددا هدر کهاز 4-۲

 تامر کی نوت ےل دانہ ۔ر نی لو نا الصب ید یک هرس کاج درک
 کف لر تب کل رز یو ےک از ار تک مس کیا ارد
 تنی بر رقیق سعادت لی لکه امت ا سا
 نت نت دا رکں کرک کم ترنج تان 7 اب موق سا
 کر کک زنه ا ارم داسف رد ایل ار عیب ےک مک امت تلاع السا لب کردا کس

 ھی رپ ی مرزی ی و بد نت انا
 7 سکه سس سیم سند کسانی هتک هرز دا بم خاش ا

 لڑے سو تم لاصت ہم اں وف ات یقراتم ےک بور دا رذ۱ ء انکی گن وپ ا
 ما ںی تراپ مر لشو ولردا یت یگ نر یر یر کر د ام ےک ت راھ

 وکرم اپ تنص ور ہى یم سا انب سا لب ب ںی یک بد الاف ےس تیم
 میسر موکت دف ور فرم ںیم سا ۔ ےہ بس ان تام
 نارکں گو لم اعم ِبتساص درجہ ایر ےس نم ام نم ترمه نص رد روا رسب

 بیت وک کب یش تعسر انب یس وب تي تیک دم ساب
 : امت اہک ےےہ

 5 کرک اکہ سم لو چل الا امام اب لعفل ادا

 ماس الا شست اوا هل



 ےہ ۳"
: 1 : 

 : , کی کت ف ارد ےس لرل اریلک بیک قم
 رک او پل کرا اه 2 ما مس سر ایک زا اپ ۸ك َ 7 020 ا يرل ر یر اہ

 1 پن ںس ےس امن اکہ رد از رک ی لات کنی
 تا نکر ہرلیع ےسررادراکد اند کیس ہد رکے کلیم فرد ا رج تشاور رک زام لند کک سا ںیم ںوبش یس ا اددا نوے کنز یب ےہ نس | خشک فردا ین کپ یک نھ مال رکن و چکی 2 را هیت ریا شاعم ےس نو کود اھ ام 21
 بهت ایڈ فلم مر نقوش ےہ رپ یھب ےس تیر شکل رسم اله مس

 روایت یکم ئم ےس ےیل رب ںیہ راو مکر د رک را ےک بیش ترک ےک
)> َ 

 :ںِہ تھک ںیم غیا یر طرب نب ۱ ٹاک
 بک جم ےن کور عیب رکن ۱ بیش تصرکں تفکر کا نی یز

 ۔اوہ باذع ںیم شاداب یک یی ٹبوکم وت کب ریس کس یتیم یل
 اعم نیر لرد ادا اکی قر اجتس کے ایکایک یب یس اک ی لوپ ار روط ان ںیم تیبآ

 تار ںیم تامام وصل صر ین ی زردی رک زرد سیم یک ب یل وتر دا یا ایس زی روط
 سه ےس یک چ ںی ید امیر ر لولا ملت پچ لی زا تسمه

 رب اپ ںایرامب یس تب نر تاب قضا ایام شام« قضا تیم
 مدل ا شب ترا و وب سگ يا نر ره نا ںی یت
 پا فرم تفنگ اف تروس لت ای سل رپ ا اک ق الغا یک یم نا ےس
 نازک ار اکسس | بیڈ متد ندمت م اظ روپ ایر لب یک و ودیر کک لرز

 یکی هکر اغا گر زط دالا ننی ا هرات فرط کی 902

 یی بو 9 رعنا لار سر رک تن

 رہ داض درگ روتر الف مان ےس کب احناف لت وو مانا یز ےک
 41ام تل« تس سام تشیع ویو رو
 وج شش رے ےک و اکا لود مو المان سلاکار ام ےل ےس کروا رش ۔ ےس لک اد سیا

1۳ 
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 بصورت اب ان کالی داض سیم کیم میل ےس ےہ ےس ےن اج تعانش کر اض دیتی اھ عدلصادعب
 2 الب سارہ عار دعب ےس الص ری بج ےس امر ست کک ےس نک گہ نیل ےس مٹ
 قاض اردا رد کیس بدطم اوہ کیہ یک یمرکپس یم ناگ کری رپ ید
 کاما یہا ےل مب ر انک کچ ہم متن یم ل انہ د تیار کن قل اس ےن ماظن ب کک زی ام
 ےس ٹرک ا ےن لو شده ورک باخت ںویہ رگ اوس وا رام ؛ یٹناعم و یق الا
 ےس ے وہم لر انس نر م ےک ت راقد دا چسب رک درک مارس ماتت اراب ےس پیس

 Ji کل شرر مہ کج تخت ترعر کے ےس حزم تصح ےس کت سرد لز

 گرا راک تیلرثو نر گری اب لصاسر اش رج ی رکن رم اچ ان کت تح
 هو لا دیتی کں وہ هر اف کربن سان ےسر کر ابا ترعح رکن ےک 1

 بیام ےہ سن ت تا اکر یھ لا یکے لر ا حرمین وف رسکدد +2

 ۔ نیموم وتنکن ؛رکبربخ ہککاد رکا اہے کا ےب یش ترص ر ایل یسا۔اھج ایکل ار

 وک شور دا سارک سرور هی کت اص کب لود ساوه ید ایر
 طناز سیل ط ی لار - لوک کن جو را یار ط ہد اک الصار ک
 هکر. نایب رخ لو کهن اف ف اص ےس ےسر وس ا -رہس دم من ج

 ریپ اک اھت قم یر ا ن ایا ترص در لا ےک نا د رہو اب ےک تسرب بم یداض یتالطاردا
 ژل ادر ےہہک رپ رور ت اکا از ےس بیش ت زمہ سم ی ںی ا
 هک ایا تل لوس ال ندرشدریخرایم ار اقروا ےہ ایہ ت او روا یز اب تسر

 ۔ نام ںیموکت رخآر وا اد

 لایلرگم ایف کب وف 72 ۱ ۰ م
 هک کش یک دا یر هر کار رم نقده ۱-۳

 هور مر یر بیر تک درو یر نر ناف دسر رو لا لرد اول ورا ام هود بعد ۔رھٹیذ

 مطا تادفا هل



 نت
 ۶ مر 7 ۰ 1

 رک سرک ری. ےہ سا هک ےس ا 1 رم ایل ےس ند قے ایر اش ضر کو 7

 نیم ب وے کل اس رکی کل ند کری ںیہ ںوتسماد که
 نر اپ کمیت تره هم لا رم ی لطمه تر

 تر ک یش ترک ولد ےس ںی عربستان
 ےک ر کوکی نم اوا توعد ےےن بہت تر کےیہرہ ا“ سیر ٢ت اب انار دا

 طرز کر را توپ گود تم در زام
 1 تن رک رول ور نا وت اک کل تم
 تن رد فا سرقت ترک ں وہ ترک سا فوق ر
 نم برق بر ےک یر ک۔ ندع رد طارص لک اود حمد ال ےس بکن رر تلاریک

 : ی ساز هو

 ںیم وھج بیشک کس ےس ںولاو سرد تپل تم هد
 ۔ ںیم تاج | اپ تر ترا هو

 مراد هر سه راز هر هو رک ید رخ ایم دا

 ہا ےنرکپ مر که سري سرد تم نر ساب نا رک
 لوضع ن ودعوت - ےس ےک ل وص یر یکه اردا ییہ لولا ےس نا ےس ل رکو ل وسار
 . یبس ليگ م سا یکن را بس ےل سا ےس توز و

 ,i ورام ےسرتسار لز .ه تک و رسا کل 7 هو ےل د

 هک 2 اہ نجل ےک ےہ ےش ترکد کل ترا سره سس نر را بیت تصر
 کسر. تین اون لب مالساریلع بیش ترطادا ےیل ل ارب کت رو سا رماع تم ک

 رها ےک سادد) تو کب یش تح نورم ل را کس فاد ت ابی ںی و

 دل کر تب رب ضرر رو حس رد یی رک
 ےس ۔ دیر ںی و00 راد دف
 7 داش هک هست لاو يا ؛ تامضہاوم یراھب ؛ تا الف هام جامع

 پیر نر کنم سا سا ےک ور طخم ۔ مے رر ا شاب ناو رها

 رک ترت رہا اں ب ناری ےیل ےس بات هرس کو اپ شی مراد
 توی سس و



 نشر نرس الس

 هلن تراک رفتی کن س لب کا رکں وک ےس ں وہا سارا یه رم ات تک

 تقوی هرروز رخ ار قوس لب سرخ نم اظن ادوپ روا ےھ
 - هر رک سعي ی نا تدا لب نع نددصل و همش غنی نر هلو سه

 1 تاو لو لع ےس النت ہور کب ےک برش ترص ں نامی کیس

 ه کس لم یک ماطن ہد رود سکس برو را کل مکس ایات ردا ےس اہک
 روس ای ا سیر رپ تام دن ع ےک ی دلار سو
 اب تلاسر مر. بسه لپ ےس بف اہک وعلا ںیمرورر سب تاعوت انہو وو
 کل ب نی کنم کسب ید رک شراب لا کت امار بسم از « تلخ + تام
 ۱ ۳ ےس هر

 رزرو زوم ماین برکت ست ارم رکں اف ےل ےن بیش تر ںیم تا

 ریل کی رفس الف روا نور ار ںی س یر شام اراھب عرش اولا نت نا رم

 _ لب بکر ل غير بیت تالخ ےک ترے اہ ےک ےک راز کروا بر

 ۔ےرہر تر یر ضا

 ترقی لفارد ا ییدام یکن ییہ لا

 روا یر هدر رابه سس قهر تسمه کرب نا ۷ب “ا۳

 فر زود ےسارغ ےس ل ولوو تلور روا ایت نعل ۔ ےل 4 14 نیش گو رک

 ر۷ت ا نا ار ۔ ترم یر ن تلوو روا یک رب یک رام رک

 عرالصاروا یتسرد یر رکنا رکے ں ورنب ردا ےک ایمر ساتر باا کپ بجه ورور ورک

 هر مر کیلو ےن ھم داضردا اون گره روف ریپ ل رم لاردا رر لوں ی

 لگن انا سوم پسی بلل هر تدڈ ےس ترک فکر ررظم شپ ےسک

 ناب کز اضطر ںیم ترآ یو ذا یاہو لار چپ ےتت مر کام ہق الخ سا

 تن ےہ م یہ طاطا امہ ت رق یدارفا ےس یک ےن سایع نر ارب عت اد انب موق

 ماس تنا ھل

YP 



1 ۰ 

 یک : نامص ام

 ےس ا یر ےل یداب یبا ےن نیم ٹی ےس. ےہ یی فہ یس مس ازکم یاب

 ۔ ےس قر تردرضوکں رب سد کرام کد لب ےس ولام تیک وک انا کی یک
 رغب یکے سن ارادو لک ںی بوق ہک لی ےس بس سیم تاددکن یم یل یس
 ران ے نیم لبا در اکیس یکے رص ےس ناو ترا لاو راک سر ک مس تزعح ںیہ ےن

 کن ولر ن اردا ییا ا وارو المپ سا یر کت راجحہی - ےچیساھچکی رم ےن زر
 رای ےس دماد س١ ۔ ےس لزم نیو کت لصر ارب کر صدف او لب جست را

 تب ےک ا لہ کے کر ترک ردا اوپرو اک سوک تزعج دب ےک ںی
 یک کا یر صم طر ا لاک یک نیم زر قرن سا انار رک

 کرا ہز ارنا اک کیک وپ یر تہ دات سکس یم توق ی واذا یکن یم لبا ںی عن ما نیر ین
 ار الع ا ۔ اک تح ےس ںں واش واب عا ںی ام ےک یر تص نر رکے یس اتلسو
 کم اش لار دا بز 1 لعارسک قع لت

 لاب ۔ ےس ےک س نیر لبا زم ںیہ کا کا ںی لال کیا ےس لڑا یب ا لپ
 تاب نار وسر وا ۔ےر اضراک ترقی دا دوا نت ام یدرع رامسر تی

 رک ےس ی ہلکے ست آی ونود لہ ظافلا نا۔ ےس ایک دار یھ فا ا حت حف اط ید ام ےک

 کاپ اک اض یں ی نھ تشیع بابسا نکات قع اس ماس ےس تک ؤاد وت رامت
 ورا ی اے لص ا ںی رک ا رے رابط اےک لاسو باسا 71

 سار کب ھکا انا رک او ےن بعض تر سوپ ره را تط کر کن روال رم
 دیش صرف کسب اصولی زا اکم این کا ردا تس ین ۱ رسا لای . لر 1 لاغر

 رضا هرکه اینا سیب رازگرگش کس ار رام اور ہو یی گر نر روا کب

 نر ر ضر دا کد اینا هار 2 یر وا تن ت فر ےک سا ےن قیا ےہ ہ

 گہ سید ےسامف لچک رکم اما ےس نیر فر نو سرا دانش رجب ےس السا ا یک
 -ٹ صام تک ناں دکل یبا ر تار نکس موردا در مق

 بار 72

 هوره بس ناب متر درگ کج را
٦۳٦ 



 رب دعا بررسی ایس هک لا تب ۔و رک شن ناب هر کروا

 یر لب تسلط رنو يه چو ترس
 هرس تا ال هاو رب سیب ناب رابرت کرم ک

 عطر دردب ےس رولت ورکر ,I رک س بارہ شر ا ےس وکرل س ا ل صارو

 بابا مصر دا سارق رکن ایا ترد ےہ رج سم بکن بر اد

 تر لیمو ماسک تنور ۔ ےس یوم ید یکوکں یم ںنود ےراپتعر یرام ںم

 ورد کت اب سا نم ز رن ےیل زر ورک واو ےس رکن اورد نر شکوک ارور ےس
 را ملی )ابد اوربصاخ اب از ےن بیش تزح سم باوہےک تاب یسا۔ ںیہ ںاسیک سی عا

 زاب ے راھ نیک حر کم ےس لاح یم یب اہ ۔ ںی ےس تلج هر کو لی اوس ا

 سہ ےہ کوک ا اراک ید فکر کے سہ بلم اکو ل زا باذع نکلصیف رب ںوررکش بین یتے ا
 می ظن ےسرید ںامی ےس ٹا ۔ے یہ سیف تسروت اب یبہ کوچ نہ ےس سا ےہ یر لم تللہلب
 هند رس جد کس سيم تلک ں کنت کن با ےن “ہزار ۔ ےہ یخ
 ےس تیس اص کل بت یم نجمی ید ا ےس ںیم نکے ہا اچ بلا ۔ےہایکرکل قو کن و تو ےس

 < ورا کت لوس سر لم تلی رى طی ناب -یّر هر هد
 ۔ ےس الاد ےک صر نیر توب ہو روا اک حار صف نوید کارو تک ار

 نه نی بوم سر لیپ نیر لق طس فر يرفع ر کمری ادم ا
 رہ ۰ لای رب دی لک رم هو لب تسروانرواطلغر گر وا ےس بنام یک

 ۔ ےک ا بوْمحےس نامش ےک رس ا رکن ولاد ےل الم کب اترو ا اف
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 -ر_يلعل ا یس ا تنر تنر ینم لش بر نیل هو

 ماست او ۵


